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Vážené dámy, vážení pánové, naši milí klienti,

Pravděpodobně nás většinou znáte, protože na advent s námi jezdí 80 % stálých 
klientů, kteří si rok co rok s námi dopřávají krásný pohodový a sváteční adventní 
víkend v Alpách, Vídni, Salcburku, Rothenburgu, v termálech,….zkrátka v zemích, kde 
jsou advent, pořádek,tradice  a pohoda doma. Není tedy nutno dlouhých slov….Náš 
adventní produkt, to je především:

! tradice adventních zájezdů od roku 1992, kdy se odjely první tři zájezdy
! originalita – všechny zájezdy jsme sami vymysleli, a to na základně osobních 

návštěv nabízených míst
! kvalita – nejlepší vozový park – busy setra a mercedes, špičkové ubytování – jen *** 

nebo ****, vynikající průvodci
! zkušenost – máme za sebou organizaci více než 1.000 adventních zájezdů, z nichž 

řadu jsme připravili pro největší české státní či privátní firmy, pro úřady, školy, 
nemocnice,……

Letos jsem pro vás připravili opět zájezdy na 3 největší adventní události ve třech 
adventních zemích – největší průvod čertů na světě v rakouském Schladmingu, 
festival štól v německých Drážďanech a jedinečná slavnost Klausjagen ve Švýcarsku. 
Nechybí zájezdy na několik dalších velkých čertovských rejů. Tyto zájezdy mají 
společné to, že je můžete absolvovat jako standardní adventní zájezdy. Na čerty se 
chodí po ubytování – můžete tedy jít, či nemusíte…..

Letos poprvé v několika zájezdech nabízíme „shopping“, ale na vysoké úrovni – 
největší bavorské outlet centrum světových značek jako předkrm před pohodou 
Regensburku, Drážďany s bohatým programem a s možností nakupovat světové 
značky ve vyšším sortimentu než u nás, a přitom s nižšími cenami, největší tyrolské 
nákupní centrum v Innsbrucku, levné nákupy nabízí i centrum Mnichova – to vše vždy 
ve spojení s bohatým adventním programem a s komfortním ubytováním 4 hvězdičky.

Stále oblíbenější prodloužené víkendy letos můžete zažít v Innsbrucku, Vídni, Štýru, 
Solné komoře, na zámcích Ludvíka II., na hradech na Neckaru. Absolutním vrcholem je 
zájezd Kouzelná adventní dovolená se 3 noclehy. Nabízíme i dva letecké euro víkendy 
do švýcarských adventních metropolí. V delších zájezdech je v ceně vždy nějaký bonus 
navíc.

Naše hotely jsou mnohdy přímo v adventních městech či dokonce v jejich historických 
centrech, řada hotelů má bazény či sauny. Jeden zájezd bydlí v hradu.

Letošní novinky: nový skvělý program zájezdu Čerti z Karibiku, zájezd Tropická 
Laguna a advent v Pasově, Luxusní prodloužený víkend v Innsbrucku, zájezd Kouzlo 
německého adventu, kombinace Berlín a 40 let filmu Tři oříšky pro Popelku, 
kombinace Mnichova a termálních lázní v Erdingu. Ostatní zájezdy jezdíme řadu a řadu 
let, jen vylepšujeme jejich programy a jejich ubytování,….

Vybírat je opravdu z čeho, naše kolekce nabízí maximální kvalitu (programu, dopravy, 
ubytování,…) za více než solidní ceny. Těšíme se opět na každého z vás, naši milí stálí 
zákazníci. . Rádi přivítáme i nové klienty. Užijte si adventu.
Zájezdy koupíte na více jak 200 prodejních místech. Přejeme vám jen ty nejkrásnější 
adventní zážitky. Adventní víkend pohladí duši. A to je v těžké době i v předvánočním 
stresu víc než důležité…..

Váš Permon a jeho partnerské cestovní agentury a kanceláře.
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Chcete v čase adventu navštívit v pohodě a s komfortem ?



v centru Bischofshofenu (známé zimní 
středisko   – skoky na lyžích – Turné 4 
můstků ).  Možnost večeře v hotelu. Po 
ubytování odjezd do Schladmingu. 
Poznámka: tento zájezd můžete jet jako 
klasický adventní zájezd bez čertů, 
protože ubytováni budete ještě před 
průvodem, na který nemusíte chodit. Za 
to, že se v hotelu nebudete nudit, vám 
ručíme - příjemná hospůdka dole, sauny 
nahoře. Záleží na vás ... 

3. den: Celý den máte na Salcburk, čeká 
vás prohlídka města a návštěva 
adventních trhů, můžete navštívit 
Mozartovo muzeum v jeho rodném domě, 
salcburskou pevnost, nakoupit Mozar-
tovy koule, ochutnat salcburské nočky, 
prohlédnout si dóm či rezidenci, skvělé je 
přírodovědné muzeum,... V pozdním 
odpoledni vás čeká návštěva skvělého 
adventního trhu v nádvoří zámku 
Hellbrunn. Návrat do půlnoci.

Termín: 23. 11. – 25. 11.
Cena:  2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 
ubytování v hotelu**** v centru 
Bischofshofenu, vč. bufetové snídaně, 

Pro zájemce 
výjezd na největší rakouský čertov-
ský průvod ve Schladmingu.

Tento zájezd jezdíme 15 let
pod originálním názvem: 

1. den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hod.      
2. den: Badhofgastein – koupání             
v termálních lázních – největší alpský 
aquapark s termální vodou. Venkovní        
i vnitřní bazény s termální léčivou vodou 
– 34°C pod dvoutisícovými vrcholy. 

Celkem 2 areály: 
relaxační - velký vnitřní termální bazén   
s řadou vířivých lehátek, s průplavem do 
venkovního bazénu s efekty, s vodou 
teplou 34°C a s výhledem na okolní svět 
hor.
zážitkový - vnitřní termální bazén              
s divokou řekou kolem originálního 
vodního kina ( z termální vody sledujete 
videoklipy, filmy či sportovní přenosy ).
Venkovní bazén s efekty, 2 tobogány.       
V cca 17 hodin ubytování v hotelu ****    

ĎÁBELSKÁ NOC
SE SALCBURKEM A 
KOUPÁNÍM V TERMÁLECH

VÁŠ  HOTEL **** v centru městečka Bischofshofen pod masivem Hochkönig. Zcela nové moderně vybavené pokoje                  
v kombinaci s tradičními rakouskými sály a sálky v přízemí hotelu, které jsou obloženy dřevem, kde naleznete kachlová kamna 
či trofeje ulovených zvířat - to je ideální kombinace komfortního bydlení a přitom velmi útulného prostředí. Hotel leží přímo         
v centru města jen pár kroků od obchodních ulic, nedaleký impozantní skokanský stadion s největším můstkem na světě             
s umělým povrchem, kde každoročně končí nejznámější skokanský souboj Turné 4 můstků... to vše zkrátka přináší pohodu 
příjemného bydlení.  Pokoje jsou vybaveny  příslušenstvím, rádiem  a satelitní TV. Nové panoramatické wellness, které je ve 
4.patře hotelu, nabízí sauny.

   TRASA:  A

hotelová restaurace nový pokoj ****

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

Hellbrunn - adventní trhy na zámku biskupůHellbrunn - adventní trhy na zámku biskupů

průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Doplatek:  450 Kč večeře v hotelu
Příplatek: 1/1 - 300 Kč Termín 2013:                     22.11. - 24.11.

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:

!   největší průvod čertů na světě
! Salcburk je v top 10 nej-

krásnějších adventních míst 
na světě

! celodenní koupání v termál-
ních bazénech v alpském 
Gasteinském údolí (voda ve 
venkovních bazénech má 
teplotu 34°C). 

ADVENTNÍ ZÁJEZDY S ČERTY
Krampuslauf – běh čertů – fantastická alpská tradice stará stovky let (až 500 
let). Čerti běhají v Rakousku od poloviny listopadu  do Tří králů (Naše CK za nimi 
jezdí od roku 1992 jako jediná v České republice) . Jsou to čerti lesní, koňští, čerti 
z bažin, skalní čerti,….Jednotlivé skupiny – passy – mají cca 8 – 30 členů. Většinu 
tvoří čerti – krampusové, ale mohou se objevit i perchty, tedy další čarodějné 
bytosti, vyjímečně i Mikuláš či andělé. Malým běhům předchází vždy několik 
obřích setkání se stovkami čertů. Jak vypadají krampusové – základem je 
vyřezávaná maska, mnohdy se dědí z dědečka na syna a na vnuka…a má desítky 
let stáří. Je to jedna z nejsilnějších alpských tradic. Na masce jsou obří rohy. 
Nejtěžší masky váží až 30 kg. Jsou ale i nové některé až fantaskní ve stylu sci-fi. 
Zbytek těla pokrývají zvířecí kůže od masky až k patě. Nechybí obří hlomozící 
zvonec, drápy na ruce, koňské žíně na trestání hříšníků….krampus provozuje 
kromě rytmického poskakování pouštění hrůzy na kolemjdoucí a obvykle                
i spousty ohnivých efektů. Celý pass má jednotnou image – kůži ve stejných 
barvách, podobné masky…každý pass je ale jiný – obvykle sebou krampusáci  
táhnou hlavního ďábla na voze, ze kterého šlehají blesky – táhnou ho „hříšnící“, 
historické traktůrky či ostatní krampusáci,….. Celý pass dělá show a hodnotí se      
i nejlepší skupina. Skupiny jsou z celého Rakouska a z Jižních Tyrol, malinko              
i z Bavorska či z Julských Alp. Na tyto velké krampuslaufy jezdí tisíce diváků 
z celého světa. Jedna maska může stát i 500 i více EUR a celé oblečení může vyjít 
až na 1.000 EUR. V maskách chodí obvykle mladíci ve věku 16 – 20 let. My Vám 
jako každý rok nabízíme největší a nejprestižnější krampuslauf ve štýrském 
horském středisku Schladming.
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Jezdíme 6 let   

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin.

SALCBURK A 
JEZERNÍ ADVENTNÍ 
SLAVNOSTI 
V SOLNÉ KOMOŘE 
S NEJVĚTŠÍM PRŮVODEM 
ČERTŮ NA SVĚTĚ

Ubytování přímo v místě konání 
průvodu !!!!!

Salcburk v čase adventu – prohlídka 
města (pevnost, Mozartův dům,  
Getreidegasse, Salcburský dóm, 
biskupská rezidence, kostely.....). 
Návštěva slavných adventních trhů před 
salcburským dómem a volno k užití 
města. Přejezd na ubytování do 
hotelu***  přímo ve Schladmingu – zcela 
nový tříhvězdičkový hotel u lanovky na 
Planai. Na 

 jdete 
přímo z hotelu pěšky (5 minut na 
centrální náměstí) a zpět se vracíte , kdy 
chcete…. Třeba až po návštěvě čertovské 

největší světové seskupení 
čertů  na světě ve Schladmingu
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   TRASA:  A

aprés ski party kousek od hotelu s živou 
kapelou, pitím a jídlem ... a hlavně 
s čerty…… Užijte si tento skvělý festival 
až do samého konce... Průvod končí u 
vašeho hotelu.  
2. den:  Jezerní adventní slavnosti. 
Jezero Wolfgangsee - Adventní trhy    
v St. Gilgen a St. Wolfgang. Pro 
zájemce

   
a 6 m dlouhé komety a dalších vánočních 
krás uprostřed horského jezera… St. 
Gilgen - tzv. barokní advent v Mozartově 
městečku - 11m vysoká svíce u jezera       
a 50 velkých svící, které vás dovedou od 
jezera na adventní trh, dům Mozartovy 
rodiny, starobylá chalupa s betlémem - to 
vše umocní zážitek z vaší adventní 
neděle. St. Wolfgang - půvabný 
adventní  trh pod kostelem Sv.  
Wolfganga se dvěmi skvostnými oltáři, 
projížďky kočáry taženými koňmi, 
možnost výjezdu více jak 100 let starou 
zubačkou Schafbergbahn na vyhlíd-
kovou plošinu, ... Poznámka: pořadí 
návštěv měst není v době vydání 
katalogu známo, tzn. že neručíme za to, 
že uvidíte za tmy zrovna svítící lucernu či 
svíce v St. Gilgen či lucerny, kterými je 
osvětlen adventní St. Wolfgang. 
Program u jezera je od rána do cca 15 
hod. Adventní trhy  u jezera Traunsee - 

 aneb Vánoce jako kdysi….
v jedinečném zámku na jezeře…                
s plápolajícími svíčkami, s vůní pečených 
jablek,….. Po 123 metrů dlouhém 
dřevěném mostě kolem plovoucích 
vánočních  st r omků do  nádvoř í  
skvostného zámku na adventní trh ….. 
(vstup na adventní trh v zámcích 
Seeschloss a Landesschloss Orth – 2,50 
EUR). Osvětlený betlém na jezeře na voru 
- figury v životní velikosti s Marií, 
Josefem , Jezulátkem i zvířaty. Více jak 
100 uměleckých stánků vám nabídne 
např. světoznámou Gmundenskou 
keramiku, speciální adventní čokoládu 
vyrobenou speciálně pro tento trh, 
perníky, knedlíkové speciality, likéry, ... 
Naleznete zde vánoční poštovní úřad, 
odkud budou vaše pozdravy blízkým se 
speciálním razítkem převezeny do světo- 
známého vánočního poštovního úřadu 

 plavba lodí (cca 6 EUR) po 
jezeře kolem obří 19 m vysoké lucerny

Romantický advent na vodním zámku 
Orth                  

4111 Christkindl v Ježíškově městě 
Štýru. V 17 hodin bývají koncerty -  lidové 
kapely v nádvořích zámků a sbory či 
hudební skupiny v malebné kapli              
v ostrovním zámku. Návrat do půlnoci.

Termín: 24. 11. – 25. 11.
Cena: 3.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, nocleh              
v hotelu*** (pokoje s přísl.) včetně 
bufetové snídaně ve Schladmingu, 

VÁŠ HOTEL VE SCHLADMINGU    
zcela nový moderní hotel v ideální poloze pod lanovkami na Planai. Moderní 
pokoje se sprchou a WC, kabelovou TV, rádiem, trezorem a bezpl. připojením na 
internet.   Celý hotel je nekuřácký. Sky sauna na střeše s terasou, odkud je pano-
ramatický výhled na vrcholy Dachsteinu a Planai. Jen 5 minut pěší chůze na 
Hlavní náměstí !!!!!

průvodce, pojištění proti úpadku.
Doplatek: večeře 540 Kč ( 4 chodová 
večeře v bufetové podobě ), 1/1 - 450 Kč

Termín 2013:                     23.11. - 24.11.

Poznámka: tento zájezd můžete jet jako 
klasický adventní zájezd bez čertů, 
protože ubytováni budete ještě před 
průvodem, na který nemusíte chodit. 
Záleží na vás ...

   

vodní zámek Orth

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
!   největší průvod čertů na světě 

- váš hotel je na trase průvodu
! Salcburk je v top 10 nej-

krásnějších adventních míst 
na světě

!  originální advent na jezerech - 
plovoucí lucerna či betlém, 
trhy na zámeckém ostrově ...  

St. Wolfgang



Jezdíme 6 let

VÁNOČNÍ 
SALCBURK
A NEJVĚTŠÍ 
KRAMPUSLAUF 
SVĚTA 
... "POD OKNEM HOTELU"

Pohodový program 

H o t e l  * * *  v s a m é m  c e n t r u  
Schladmingu. Největší průvod čertů 
na světě jde "pod vašimi okny"…. 
Kombinace Salcburku, Solné komory, 
čertů a koupání.

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin.
Salcburk – prohlídka města a slavné 
vánoční trhy, možnost návštěvy 
Mozartova rodného domu či pevnosti, 
pohodička v překrásném městě 
s překrásnými adventními trhy.    
Ubytování v centru Schladmingu. 

VÁŠ HOTEL VE SCHLADMINGU se nachází přímo na Hlavním náměstí, kde 
vrcholí show všech čertovských družin. Hotel má komfortní pokoje se sprchou  
a WC, rádiem, telefonem, kabel TV. Část pokojů má balkon. Nová panoramatická 
wellness oáza. Sauna do 19.30 bez poplatku– nutno předem  nahlásit.

 

   TRASA:  A
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NOVÉ TERMÁLNÍ LÁZNĚ V BAD ISCHLU 
s horkou slanou vodou aneb Jadran v Alpách a v listopadu….. 
– naše hodnocení – krásné, luxusní, atraktivní. 
Přímo v centru Bad Ischlu. Solné bazény s cca 3 % obsahem soli a s teplotou 
kolem 32°C – nádherný vnitřní bazén s masážními lehátky. Velký vnitřní 
whirlpool se slanou vodou o teplotě 36°C – pravidelné „gejzírky“ solné páry. 
Zcela nový vnější areál s výhledem na hory 
– v Rakousku jedinečná venkovní „divoká“ řeka s horkou sladkou vodou 
– pomalu proudící voda vás nese zahradou přes jeskyni s nasvícenými  solnými 
kameny (masážní sedadla v mystické atmosféře) a přes „stodolu“, kde slaná 
voda překapává přes rákosové „zdi“. Venkovní bazén s horkou slanou vodou. 
Svět saun – 8 různých prožitkových zón – například císařská sauna, zemská 
sauna, štolová sauna, sauna   v „solném dole“, solný bazén 

, horký whirlpool s teplou vodou ,….
s cca 3 % obsahem 

soli a s teplotou kolem 33°C 38°C

Večer největší krampuslauf světa 
přímo před vaším hotelem.
2.den: 

Tento den 
máte odpoledne na výběr  2 
programy:   
Bad Ischl nové termální lázně 
s horkou slanou vodou ( vstup 13,50 
E U R  )  a n e b  J a d r a n  v A l p á c h                        
a v listopadu….. – naše hodnocení – 
krásné, luxusní, atraktivní. Př ímo 
v centru Bad Ischlu, jen pár kroků od 
všech památek. Podrobný popis 
naleznete v rámečku.  

   

Návrat do Prahy do půlnoci.

Termín: 24. 11. – 25. 11.
Cena: 3.350 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, nocleh              
v hotelu*** (pokoje s příslušenstvím) 
včetně  snídaně v centru Schladmingu, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Doplatek: 

Mondsee – adventní trhy 
v nádvoří a v křížové chodbě zámku,         
a před slavnou bazilikou. 

Podrobný popis 
naleznete v zájezdu SALCBURK                
A JEZERNÍ ADVENTNÍ SLAVNOSTI          
V SOLNÉ KOMOŘE na str. 4.
 

večeře 540 Kč ( 4 chodová 
večeře v bufetové podobě ) - večeři 
nabízíme v hotelu zájezdu Salcburk          
a adventní jezerní slavnosti - cca 5 min. 
pěšky od vašeho hotelu, 1/1 - 450 Kč

PROGRAM TERMÁLKY -  

P R O G R A M  A D V E N T  N A  
WOLFGANGSEE -

Termín 2013:                    23.11. - 24.11.

Salcburk - adventní trhy na Rezidenčním náměstí 

Schladming - sem dorazí 1200 čertů 



Jezdíme 5 let 

 1. den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin.  
2. den: Adventní Salcburk – prohlídka 
města a volno k návštěvě adventních 
trhů před dómem, na náměstí u zámku 
Mirabell a v pevnosti vysoko nad 
městem. Nádherně vyzdobená ulice 
Getreidegasse. V odpoledních hodinách 
pro vás máme dvě lahůdky – adventní 
trh v zámku Hellbrunn a adventní trh 
v pevnosti Hohenwerfen. Nocleh 
v hotelu **** v centru známého 
skokanského střediska (Turné 4 můstků) 
v Bischofshofenu. Hotel viz. str. 3

    3. den: Zastávka na adventních trzích  
u baziliky a v zámku Mondsee. Advent 
na jezeře Wolfgangsee, což je 
v posledních letech jeden z hlavních 
rakouských adventních magnetů. 

MOZARTOVY 
VÁNOCE 
V SALCBURKU,
na zámcích 
i u jezer

Předvánoční víkend s klidným 
programem a s kontrastem dvou 
adventních „jedniček“ – pohád-
kového Salcburku a kouzelného 
jezera Wolfgangsee. K tomu adventní 
trhy na zámcích Hellbrunn a Mondsee 
a v pevnosti Hohenwerfen.

 

Adventní trhy ve třech letoviscích – 
St.Wolfgang se slavným kostelem           
a roztomilými uličkami, Mozartovský 
St.Gilgen a Strobl s výstavou betlémů      
a živými jesličkami. Mezi jednotlivými 
městečky a jejich adventními trhy jezdí 
flotila lodí, které se potkávají u 

, kolem které plavou zářící hvězdy. 
Například loni bylo každé městečko 
osvětlené jedním vánočním symbolem – 
Strobl svítícími kometami (bývá tu i 6 m 
dlouhá kometa ukotvená v jezeře), 
St.Wolfgang lucernami a St.Gilgen 
adventními svícemi…… Možnost 
projížďky kočárem, možnost výjezdu 
zdejš í  zubačkou Schafbergbahn                
s punčem na vyhlídkovou plošinu,…. 

 Jedno    
z nejkrásnějších adventních míst 
Rakouska s pohodou a dostatkem času. 
Odjezd kolem 17. hodiny. Návrat do ČR do 
půlnoci.

Termín: 07. 12. – 09. 12.
Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce,          
1x nocleh v hotelu **** vč. bufetové 
snídaně v Bischofshofenu, pojištění CK 
proti úpadku.
Doplatek: večeře 450 Kč, 1/1 - 300 Kč

Termín 2013                     06.12. - 08.12.

obří 19 m 
vysoké zářící lucerny uprostřed 
jezera

Letošní skvělá novinka - lanovkou do 
výšky 1500 m na betlém v životní 
velikosti vysoko nad jezerem. 

   TRASA:  A

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
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í Jedinečným symbolem adventu u jezera Wolfgang-
see je přes 19 metrů vysoká plovoucí lucerna 
ukotvená nedaleko - jeden z nejoblí-
benějších  foto motivů světového adventu.

- barokní advent - figuríny v životní velikosti 
v dobových kostýmech. 11 m vysoká svíce u jezera        
a 50 velkých svící, které vás vedou na adventní trh.

St.Wolfgangu 

St. Gilgen 

Strobl - adventní chata přímo na jezeře - plovoucí 
2chata je ve Stroblu na 250 m  velkém voru - 

servírovány budou punče mezi stíny postav 
osvětlených otevřeným ohněm a mezi stromky 
v pozadí s romantickou kulisou obce, specialitou bude 
„adventní duch“.

jezero Wolfgangsee

Strobl

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 6



 

20 let v nabídce           

1. den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin.   
2. den: Pohodový den v národním parku 
Berchtesgaden: 
! návštěva nejstarší německé palírny      
s degustací
! plavba lodí po Königssee ke světo-

známému kostelu sv. Bartoloměje 
! prohlídka solného dolu (podzemní 

solné jezero, hornický vláček, dvě 
skluzavky, podzemní lanovka,...)

! pro zájemce podvečerní koupání            
v lázních se slanou vodou – Watzmann 
Therme (termální lázně s vnějšími         
i vnitřními bazény, s 80 m dlouhým 
tobogánem, s unikátním areálem saun)

! Adventní trhy u zámku v Berchtes-
gadenu. 

ADVENT 
V SALCBURKU A
BERCHTESGADENU
s kaplí Tichá noc

Ve druhém termínu můžete potkat 
 - originální slámové 

postavy, které se v čase adventu 
vyskytují pouze v Berchtesgadenu. Ve 
druhém termínu určitě navštivte ukázku 
práce truhlářů, řezbářů, betlémářů, 
výrobců vánočních ozdob a dalších 
ř e m e s l n í k ů .  N o c l e h  v  h o t e l u                       
v Berchtesgadenu.
3. den: Salcburk – prohlídka města         
a slavné vánoční trhy, možnost návštěvy 
Mozartova rodného domu či pevnosti, po 
stopách vánoční písně Tichá noc               
v Salcburku – domek autora textu Josefa 
Mohra. Doporučujeme nevynechat 
žádné ze salcburských adventních trhů:

! adventní trh před dómem
! adventní trh na rezidenčním náměstí
! adventní trh v pevnosti
! adventní trh u zámku Mirabell

Oberndorf – kaple Stille Nacht na 
místě, kde poprvé o Vánocích roku 1818 
zazněla dvojhlasně a za doprovodu 
kytary nejslavnější vánoční píseň všech 
dob Tichá noc.  Návrat do Prahy mezi 
22.00 a 24.00 hod.

Termíny: 30. 11. – 02. 12.
07. 12. – 09. 12.
14. 12. – 16. 12.

Cena: 2.800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh 
v hotelu*** v Berchtesgadenu včetně 
snídaně, průvodce, pojištění proti 
úpadku.    Doplatek: 450 Kč (večeře)
Příplatek: 1/1 - 300 Kč

    

Termíny 2013:                29.11.- 01.12., 
06.12. - 08.12., 13.12. - 15.12.

buttnmandly

   TRASA:  A

zábava v solném dole

romantický Berchtesgaden

Berchtesgaden - adventní trhy před zámkem

Salcburk - adventní trhy před dómem 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba
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slamáci - Buttnmandlové

Solná katedrála - zde jste si všichni rovni ...  

 ... všichni sem přijedete po zadku  

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
!   pohodový den v nejkrásnějším 

koutu německých Alp
! dostatek času na adventní 

trhy v Salcburku 
!  po stopách   F. X. Grubera         

a jeho Tiché noci
! romantická plavba zimním 

jezerem, prohlídka solného 
dolu, ...
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VÁŠ HOTEL ***
s e  n a c h á z í  v  m í s t n í  č á s t i  
Berchtesgadenu v Oberau v klidné 
poloze. Pokoje se sprchou a WC. 
Restaurace. Doporučujeme dokou-
pit si polopenzi, protože v okolí 
h o t e l u  n e n í  m o c  m o ž n o s t í  
stravování.
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ADVENTNÍ
DOVOLENÁ 
první adventní pobyt 
s výlety na trhu

Podruhé vám letos chceme nabídnout 
advent tak, jak ho tráví Němci, 
Rakušané, Italové,…. Užívají si 
adventu v jeho pravém slova smyslu – 
jako času klidu, rozjímání, pohody        
a čekání na Vánoce. Bez stresu. Jezdí 
na víc dní, mnohdy i na týden a nikam 
se nehoní. Užívají pohody. My vám 
letos přinášíme podruhé delší zájezd      
s krásným programem, příjemným       
a útulným rodinným hotelem i s atrak-
cemi, které k adventu v Alpách patří – 
s projížďkou saněmi (kočár y) 
taženými koňmi v překrásném 
romantickém a zasněženém údolí bez 
civilizace, s večerní procházkou 
s loučemi, s alpským večírkem s živou 
hudbou i s procházkou romantickou 
p ř í r o d o u  p o d  z a m r z l ý m i  
Krimmelskými vodopády. Nebude 
chybět celodenní relaxace ve 
špičkových termálních lázních               
i adventní trhy v salcburských               
i tyrolských městečkách. Užijte si 
prosincový adventní klid v horách 
Salcburska i Tyrolska.
1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin.   
Adventní Salcburk – prohlídka města     
a volno k návštěvě adventních trhů před 
dómem, na náměstí u zámku Mirabell       
a v pevnosti vysoko nad městem. 
N á d h e r n ě  v y z d o b e n á  u l i c e  
Getreidegasse... Podvečerní zastávka na 
alpském adventním trhu v pannenském 
údolí Grossarltal. Nocleh v hotelu ***          
v Maishofenu.
2.den: 

 
Dopoledne výlet k nejvyšším evropským 
Krimmelským vodopádům, symbolu 
národního parku Vysoké Taury, které se 
v tomto období stávají jedinečnou 
smaragdovou kulisou ledopádu. Svět 
svíček v Brucku. Výlet na Lindlichsalm 
v samém závěru údolí Hinterglemm. 

Jedinečný zimní alpský 
zážitek .  Den plný r omantiky.

Romantická projížďka nádhernou 

VÁŠ HOTEL 
Nádherný hotel*** se nachází v klidné poloze v obci Maishofen nedaleko Zell am 
See na křižovatce 4 údolí. V hotelu je k dispozici restaurace, bar, sauna, solarium, 
... Komfortní pokoje mají sprchu a WC, satelitní televizi. Rodinný hotel nabízí 
útulnou atmosféru, o čemž vás přesvědčí folklórní večer se selským bufetem. Cca 
50 m od hotelu je velmi příjemný music - bar ... není vidět , není slyšet, ale je vám 
plně k dispozici. Barman Alfons vám pustí hudbu dle vašeho přání ... 

   TRASA:  A

Hinterglemm - tady vás čeká projížďka saněmi 

Hinterglemm - cesta korunami stromů

Tauern Spa - saunový bazén 36°C a ledovec Kitzsteinhorn

vaše zimní vyjížďka

úpadku.  Doplatek:  1/1 - 900 Kč

Termín 2013                     12.12. - 15.12.

alpskou krajinou kočáry či saněmi 
taženými koňmi - 

 

zájemce romantická procházka 
s loučemi vedená přímo majitelem 
hotelu

Den plný relaxace v nejno-
vějších alpských lázních Tauern Spa

Večeře – selský 
bufet s živou hudbou

A d v e n t  v h o r s k ý c h  
městečkách 

2 km tam a 2 km zpět 
nádhernou alpskou zimní krajinou bez 
civilizace (dle výšky sněhové pokrývky 
kočár nebo saně, projížďka je v ceně 
zájezdu). U horské chaty (v zimě 
uzavřena) jen vás čeká horké svařené 
víno. Možnost projít se po dlouhém 
visutém mostě a možnost procházky 
v korunách stromů ( 1 km dlouhá trasa    
v korunách stromů s 11 věžemi                 
a vyhlídkovými plošinami, 33 mostů, 
vyhlídka Sky Walk, nejvyšší bod trasy je 
30 m nad zemí ). Hitem je visutý   
takzvaný Alpský "Golden Gate", který je 
200 m dlouhý a který je 42 m vysoko nad 
řekou Saalach. Podvečerní návštěva 
adventního trhu v Zell am See. Po večeři 
pro 

 ( v ceně)
3.den: 

, 
které byly otevřeny předloni v Kaprunu. 
Celkem 4 venkovní bazény s vodou 
teplou 36°C a s výhledem na ledovec 
Kitzsteinhorn.
Alternativní horský program pro 
lyžaře i nelyžaře:  lyžování na ledovci 
Kitzsteinhorn nebo v Zell am See, výjezd  
lanovkou na ledovcové vyhlídky. 
Odvezeme vás zdarma. 

 - možnost tance.
4 . d e n :  

– Maria Alm - horská obec 
pod masivem Hochkönig s nejvyšší 
kostelní věží v Salcbursku, centrum 
řezbářů. Saalfelden - sbírka tyrolských 
betlémů v zámku Ritzen. Nádherná 
příroda Kitzbühelských Alp a masivu 
Wilder Kaiser, tradiční adventní trh 
v Kitzbühelu – slavném horském 
středisku s původními malovanými 
středověkými domy. Slavná sjezdovka 
Hahnenkamm. Kufstein – adventní trhy 
v mohutné hradní pevnosti na řece Inn. 
Návrat do půlnoci.

Termín: 13. 12. – 16. 12.
Cena: 5.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce,         
3x nocleh v hotelu *** vč. polopenze, 
projížďku na saních, procházku s 
loučemi, hudební večer, pojištění CK proti 

Tauern Spa 
- absolutní lázeňský hit 
- 4 venkovní bazény s výhledem 
na ledovec a s vodou 36°C teplou.
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Báječný prodloužený víkend v roman-
tické jezerní krajině s půvabnými 
městečky a s noclehy v hotelu               
s bazénem. Romantický advent            
u jezer Traunsee, Wolfgangsee, 
Mondsee  a  Hal lst t at er see  a                   
v krásných horách pod masivem 
Dachsteinu. Velký čertovský průvod.

        

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
 

adventní trhy na půvabném jezerním 
náměstí s kotvištěm nejstaršího 
uhelného parníku světa Gisela,   
s keramickou zvonkohrou na radnici 
v Gmundenu. 

 aneb Vánoce jako 
kdysi…. v jedinečném zámku na jezeře…                
s plápolajícími svíčkami, s vůní pečených 
jablek,….. Po 123 metrů dlouhém 
dřevěném mostě kolem plovoucích 
vánočních  st r omků do  nádvoř í  
skvostného zámku na adventní trh ….. 
(vstup na adventní trh v zámcích 
Seeschloss a Landesschloss Orth – 2,50 
EUR). Traunkirchen  – zastávka  
v bývalém klášterním kostele na jezeře 
Traunsee s unikátní vyřezávanou 
kazatelnou ve tvaru lodi Petra rybáře. 
Ubytování v hotelu *** v Bad Goisern.
2.den: Dopoledne výlet do Gosau – 

 romantickou a malebnou krajinou 
pod impozantním skalním hřebenem 
Gosaukamm. Cena cca 5-10 EUR podle 
počtu účastníků. Adventní trhy               
v Hallstattu - snad nejpůvabnější 
adventní trh ve městě UNESCO, které je 
vestavěno ve stráních nad Halštatským 
jezerem. Adventní trhy v Bad Ischlu. 
Mechanický betlém s 300 figurkami 
v bývalém hotelu Austria, kde se na plese 
seznámila 15 letá Sisi a 23 letý císař 
Franz Josef. Známá cukrárna Zauner. 
Zauner je rodinná kavárna, která byla 
vyhlášeným a oblíbeným místem 

ROMANTICKÝ 
ADVENT 
V SOLNÉ KOMOŘE

Adventní trhy na jezeře Traunsee –

Romantický advent na 
vodním zámku Orth

  

projížďka saněmi (kočáry) taženými 
koňmi

Adventní trh v zámku Orth

VÁŠ HOTEL ***  
se nachází nad vzdušnými lázněmi Bad Goisern. Atrakcí je panoramatický bazén – 
cca 10 x 10 metrů, který je našim klientům zdarma k dispozici. Stejně tak je pro 
naše klienty k dispozici sauna a pára, které po dni v horách jistě přijdou vhod. 
Skvělá poloha cca 10 km od Bad Ischlu, 5 km od půvabného Hallstatu či cca 10 km 
od nádherné přírody Gosauské náhorní plošiny, kde vás čeká atraktivní jízda 
saněmi taženými koňmi. Útulná restaurace nabízí výbornou kuchyni – ráno vás 
čeká bohatý bufet, zájemce o večeři pak 3 chodové menu s výběrem hlavního jídla 
(obvykle ze 4 možností) a se salátovým bufetem. Pokoje mají výhled do lesa či 

2směrem k Dachsteinu, Všechny pokoje jsou velké (cca 35 m ) a  jsou vybaveny 
sociálním zařízením, TV, telefonem a balkonem. V recepci je příjemné posezení     
u otevřeného ohně.

Adventní trhy v Gmundenu ... 
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   TRASA:  A

posezení France Josefa a Sisi – vynikající 
domácí dorty i pralinky, které si můžete 
koupit jako dárek pro blízké. Nejznámější 
jsou oblíbené rohlíčky císaře Františka 
Josefa (oříšky, vanilka). Denně zde 
připraví na 200 druhů dortů a pralinek. 
Můžete se vykoupat v termálních lázních 
s horkou slanou vodou přímo v centru 
Bad Ischlu, jen pár kroků od adventních 
trhů. Solné bazény s cca 3 % obsahem 
soli a s teplotou kolem 32°C – nádherný 
vnitřní bazén s masážními lehátky. Velký 
vnitřní whirlpool se slanou vodou             
o teplotě 34°C – pravidelné „gejzírky“ 
solné páry. Zcela nový vnější areál 
s výhledem na hory. 

– průvodů 
čertů do Bad Gosiern – cca 2,5 km od 
hotelu. „Krampuslauf Solné Komory“ je 
jako jeden z největších lidových festivalů 
znám i za hranicemi Rakouska. Tento 
večer se zde setká na 700 divokých 
čertů, něžných andělů, dobromyslných 
Mikulášů i ďábelských čarodějnic. Kromě 
místních přiletí čerti i z celého Salcburska 
a Štýrska. 
3.den: 

– v St.Gilgenu, Stroblu                  
a St.Wolfgangu s

mezi oběma městečky. 
 

Mozartův dům v St.Gilgen, Skvělé oltáře 
v St. Woflgang, betlémy ve Stroblu, 
možnost výjezdu lanovkou do hor na 
velký betlém, možnost výjezdu zubačkou 
na vyhlídkovou plošinu s punčem, 
adventní trh přímo nad hladinou jezera,... 

 – 
adventní trhy v nádvoří a v křížové 
chodbě zámku, a před slavnou bazilikou.  
Návrat do Prahy mezi 22.00 a 24.00 
hodin.

 Termín:     07.12. – 09.12.
Cena: 3.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh 
v hotelu *** s bazénem vč. snídaně, 
průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Doplatek: 2 večeře - 900Kč, 1/1 - 700Kč

Termín 2013                    06.12. - 08.12.

Večer pro zájemce 
výjezd na jeden z nejkrásnějších 
alpských krampuslaufů 

Adventní trhy  u jezera 
Wolfgangsee 

plavbou lodí kolem 
obří lucerny  19 
m vysoká lucerna na jezerní hladině,

Adventní trhy u jezera Mondsee Hallstatt - advent pouze s námi v jediném zájezdu

Wolfgangsee - zubačkou ...
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Jezdíme 3 roky

ADVENT 
V SALCBURKU

 Hotel **** v centru
jen 2 pěší minuty od hlavní ulice 
Starého města Getreidegasse a jen      
5 pěších minut od adventních trhů, 
dómu, výtahu na pevnost, Mozartova 
domu, koncertu,…. Aneb z kavárny či 
z nákupu na šlofíka do hotelu a pak 
zpátky do uliček, na adventní trhy či 
na Mozartovskou večeři s koncer-
tem…. Slovensky mluvící místní 
skvělá průvodkyně. 

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hod.  Po 
dojezdu do Salcburku a po malé 
prohlídce města „na rozkoukání” s naším 
průvodcem ihned ubytování. Po chvilce 

volna vás na recepci bude očekávat 
s a l c b u r s k á  s l o v e n s k y  m l u v í c í  
průvodkyně, která vás důkladně provede 
nádherným Salcburkem. Po prohlídce 
máte volno – vše máte kousek od 
hotelu….. Doporučujeme Salcburskou 
k a r t u  n a  v s t u p y.  V e č e r  l á k á  
k procházkám, návštěvám koncertů či 
útulných restaurací…..
2.den: Dopoledne volno v Salcburku – 
využijte Salcburskou kartu k návštěvám 
muzeí, galerií,….  Adventní trhy,……. 
Město si maximálně užijete. Odpoledne: 
! adventní trhy na Wolfgangsee – St. 

Wolfgang, St. Gilgen, Strobl, plavba 
lodí mezi trhy. 19 metrů vysoká 
lucerna v jezeře Wolfgangsee 

! Pro zájemce VIP nabídka – zařídíme  
vstup do wellness jednoho ze 100 top 
světových hotelů s jediným bazénem 
na světě, který plave na jezeře a s 
jedinou vířivkou na světě, která plave 
na jezeře (vstup cca 24 EUR).

! Pro zájemce koupání v Bad Ischlu – 
solné termální překrásné lázně. 
Zajistíme svozy naším busem – 
zdarma.

Návrat do Prahy do půlnoci.

Termín: 24.11. – 25.11.
Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh 
v hotelu **** vč. snídaně v centru 
Salcburku, průvodce, salcburskou 
průvodkyni, pojištění CK proti úpadku. 
Doplatek: 1/1 -  450 Kč, večeře ve 
stylové restauraci: 450 Kč

Termín 2013:                   23.11. - 24.11.

VÁŠ  HOTEL****
Centrálně položený moderní hotel na hranicích UNESCO – Starého města se 
skládá ze dvou budov. Pokoje jsou vybaveny vanou či sprchou, WC, telefonem, 
rádiem, kabelovou TV a trezorem.  
Pěší vzdálenosti hlavních turistických cílů od hotelu:
! 5 minut pěšky – Dómské náměstí s adventními trhy
! 2 minuty – festivalový palác
! 3 minuty – tradiční kavárna Fürst  na nejkrásnější salcburské pěší ulici 

Getreidegasse, kde je  i Mozartův dům – cca 5 minut od hotelu
! 6 minut – Mozartovo náměstí
! 4 minuty – kostel Kollegiekirche
! 7 minut – stanice lanovky na pevnost či zámek Mirabell.

KAM  VYRAZIT  VEČER ?
Každodenní koncerty v pevnosti, Večeře s Mozartem – doporučujeme, další 
koncerty ...  Desítky kvalitních a stylových restaurací na pěší dojití od hotelu
Pro mladé – nábřeží řeky Salzach – bary,  hudební kluby, diskotéky – na pěší 
dojití od hotelu  Večeře - nepůjdete-li na večeři s Mozartem, doporučujeme 
například restauraci Sternbräu – 600 letá tradice, roku 1777 zde trávil mnoho 
hodin W.A.Mozart, 12 sálů a sálků, typická rakouská kuchyně od vepřového 
s knedlíkem přes zvěřinu po typický salcburský dezert Salzburger Nockerln, 
kachlová kamna, staré obrazy, tradice a tradiční pohostinnost na Getreidegasse 
jen pár kroků od hotelu

 –  přeneste se do časů Mozarta, do večera 
roku 1790, se svíčkovým osvětlením, menu podle historických receptů z té doby, 
oblečení a nástroje hudebníků z té doby a překrásnou hudbou Wolfganga Amadea 
Mozarta.A to vše barokním sále kláštera Sv.Petra (kousek od hotelu) – v budově, 
kde funguje , kterou roku 803 navštívil sám císař 
Karel Veliký. V kostele Svatého Petra byla poprvé uvedena slavná Mozartova 
Symfonie c-moll. Zpívala zde Mozartova manželka Constanze….

Vřele můžeme doporučit tuto společenskou událost, kterou jsme i sami 
prožili. Malý orchestr složený z pěti hudebníků se 2 operními pěvci (barytonista                
a sopranistka) dává mezi jednotlivými chody večeře:
1.část: Don Giovanni – nejlepší árie
2.část: Figarova svatba – nejlepší árie
3.část: Kouzelná flétna – nejlepší árie a Malá noční hudba
Kvalitní pěvci vystupují i na velkých jevištích – v operách v Paříži či Zürichu.
O přestávkách se servíruje dobové menu podle receptů z 18. století: bílá citrónová 
polévka s vínem a rozmarýnovými nočky, prsíčka z kapouna a velmi originální 
mozartovský moučník (nápoje nejsou v ceně). Začátek 20 hodin. Cena  je 51 EUR. 
Lze zajistit i VIP lístky- první dvě řady, koktejl při příchodu,….jiná večeře například 
i se salcburskými nockerln na konec…. 
Závaznou objednávku nám sdělte obratem. Tuto objednávku již nelze zrušit, ani 
v případě vaší neúčasti na zájezdu. Tyto vstupenky musíme nechat zpětně 
potvrdit od salcburského partnera. Tyto vstupenky budou zakoupeny a podléhají 
stoprocentnímu stornu. Oblečení: společenské. 

Podrobnosti: www.skg.co.at  nebo www.salzburg-concerts.com

Mozartovská večeře s koncertem
 

 nejstarší restaurace v EvropěSalcburk - adventní trhy na Rezidenčním náměstí 5 min. od hotelu 

   TRASA:  A

SALCBURSKÁ KARTA:
24 hodin - 600 Kč

S  k a r t o u  m á t e  v š e c h n y  
salcburské vstupy zdarma 
včetně lanovky na pevnost             
a včetně městské dopravy             
v Salcburku.

Permon Krampusák

5 minut pěsky od hotelu

Getreidegasse - 3min od hotelu
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Pár důvodů, proč vyrazit na 
tento víkend:
! jeden z největších 

krampuslaufů na 
světě

! skvělá nedělní relaxace        
ve slaných termálních 
bazénech Karibská laguna

! troje různorodé adventní trhy
!  zcela nové pokoje **** 

ČERTI Z KARIBIKU
letos zcela nový program

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Hallein – adventní trhy v solném městě 
neda leko  Sa lcbur k u  navšt í v í t e  
v prostorách Staré saliny. Procházka 
historickým městem vás přivede k domu, 
kde dlouhá léta žil a kde napsal melodii 
nejslavnější vánoční písně všech dob 
Tiché noci F.X.Gruber. Bylo to na slova 
Josefa Mohra a stalo se to těsně před 
Štědrým dnem roku 1818. Uvidíte 
původní nábytek v bytě F.X.Grubera, 
hlavním exponátem je kytara, na kterou 
prvně na světě Josef Mohr Tichou noc 
zahrál na veřejnosti – při půlnoční mši 
Štědrého dne roku 1818. Ve vedle 
stojícím farním kostele jsou varhany, na 
které tu Gruber hrával. Ubytování 
v hotelu **** v Bischofshofen – 
podrobný popis je na straně 3. Pro 
zájemce jsme připravili 

který 

výjezd na jeden 
z n e j v ě t š í c h  r a k o u s k ý c h  
krampuslaufů s téměř 700 čerty, 

   TRASA:  A

Karibská laguna - Bad Geinberg

Termální lázně - Bad Geinberg

TERMÁLNÍ LÁZNĚ GEINBERG
2– vodní svět s 3.000 m  vodní 

plochy. Vnitřní i vnější bazény           
s termální, slanou  i normální vodou. 
Hlavním hitem je venkovní Karibská 
Laguna se slanou vodou: Sůl             
z pravěkého moře, podvodní hudba, 
teplota vody mezi 28 – 36°C. Voda    
z hloubky 2100 m je teplá 100°C      
a má 3% obsah solí. 
Moc příjemný areál....  

Pasov 

se koná na okraji Salcburku. 
2.den: Jedinečný adventní trh 
v nádvoř í  zámecké rezidence 
salcburských biskupů v Hellbrunnu. 
Odpoledne vás čeká totální relaxace 
v Karibské laguně v lázních Bad 
Geinberg. Vpodvečer jako krásná tečka 
za zájezdem zastávka na adventním trhu 
před dómem v Pasově. Návrat od Prahy 
do půlnoci.

Termín: 01. 12. – 02. 12.
Cena:  2.800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 
ubytování v hotelu**** v centru 
Bischofshofenu, vč. bufetové snídaně, 
průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Doplatek:  450 Kč večeře v hotelu
Příplatek: 1/1 - 300 Kč

Termín 2013:                    30.11. - 01.12.

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 
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adventní trh v pevnosti Kufstein

Marktplatz je třetí největší v Innsbrucku 
a nachází se přímo u řeky Inn. Je to 
oblíbený adventní trh místních lidí – trh 
pro celou rodinu. 60 adventních stánků, 
letos poprvé i živé jesličky. Adventní trh 
na třídě Maria Theresien Strasse – 
moderní trh s 30 stánky na překrásně 
vyzdobené obchodní třídě s osvětlenými 
stromy a s obřím do dálky zářícím 
hor ským kr ysta lem.  Rar i tou  je  
panoramatický adventní trh vysoko 
v horách nad městem, na který přímo 
z centra dojedete novou horskou dráhou. 
Malý, ale půvabný trh na terase 
s vyhlídkou na celý Innsbruck. Z trhu lze 
vyjet kabinovou lanovkou do vyhlídkové 
restaurace Seegrube do výšky 2.256 m 
nad mořem. 2. největší světový obchod 
Swarovski v historickém Innsbrucku 
nabízí šperky, doplňky, křišťálové 
objekty, designové výtvory umělců, 
ohromující křišťálové lustry,….

V Innsbrucku rozhodně nepřehlédněte: 
Zlatou stříšku – arkýř na rezidenci 
tyrolských zemských knížat pokrývá 
2738 měděných pozlacených šindelů – 
představte si to v Česku – to by bylo do 
rána ve sběru….Klenotnici císaře 
Maxmiliána I., Hofburg a Hofkirche – 
chrámu vévodí 28 bronzových soch 
v nadživotní velikosti… i ty by byly 
v Česku do rána ve sběru. Holt jsme 
pracovitý národ,….. Lidové museum 
s výstavou tyrolských betlémů….             
v Innsbrucku je toho k vidění opravdu 
hodně, a přitom na mile malé ploše….        
V podvečer navštívíte nejatraktivnější 
tyrolský advent - Rattenberg – celé 
historické městečko je osvětleno pouze 
otevřenými ohni, loučemi, svíčkami… 
Nocleh v hotelu*** v Kramsachu jen cca 
5 km od Rattenbergu. 
3. den: Dopoledne návštěva nové 
expozice Swarovski – jedinečné 
rakouské muzeum s hrou světel, hudby     
a nejrůznějších triků předvádí úchvatný 
svět křišťálu. Největší i nejmenší křišťál 
světa, stěna z dvanácti tun křišťálových 
kamenů,… Kouzlu výstavního areálu 
Křišťálové světy Swarovski podlehlo od 
jeho otevření v roce 1995 víc jak 10 
milionů návštěvníků. V městečku 
Wattens naleznete dokonalý svět 

Jezdíme 15 let

TYROLSKÝ ADVENT

 

1. den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin.  
2. den: Brixlegg – svět svíček, dílna na 
výrobu svíček s muzeem, speciální 
expozicí vánočních svíček a s prodejnou 
(3000 druhů svíček). Innsbruck má 
celkem 5 adventních trhů a vy budete mít 
možnost navštívit ty hlavní – vánoční trh 
na starém městě – tradiční trh přímo pod 
slavnou Zlatou stř íškou. Tady se 
potkávají domácí s návštěvníky z celého 
světa, zejména u Itálie. Na náměstí je 
kolem 70 adventních stánků s tradičními 
vánočními produkty a dárky, se 
svařeným vínem i s dobrotami všeho 
druhu.  Vánoční  trh na náměstí  

   TRASA:  A

Rattenberg - nejpůvabnější tyrolský advent

Swarovski - svět křišťálu

Nordketten - lanovkou přímo z centra Innsbrucku

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
!   adventní trhy v Innsbrucku
! nejpůvabnější tyrolský advent 

v Rattenbergu - jedinečná 
záležitost

!  druhá nejnavštěvovanější 
ex p o z i c e  v  R a ko u s k u  -  
křišťálové světy Swarovski

VÁŠ HOTEL *** 
Tříhvězdičkový hotel v ideální 
výletní poloze v údolí řeky Inn  
v Kramsachu. Všechny pokoje jsou 
v tradičním tyrolském stylu 
s balkonem, sprchou nebo vanou, 
WC, televizí.  Budete-li  chtít 
relaxovat, je tu sauna a pára. 
Restaurace, kuželna.

křišťálu ve všech jeho podobách. 
Umělecké poklady z kř išťálu od 
světových umělců, magická ř íše 
vjemů,…. Hall in Tirol - adventní trhy        
v nejstarším tyrolském městě. Kufstein 
– adventní trhy v mohutné pevnosti 
historického města Kufstein. 
Návrat kolem půlnoci.

Termín: 07. 12. – 09. 12.
Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x 
nocleh v hotelu*** vč. snídaně, pojištění 
proti úpadku.
Doplatek: 450 Kč večeře, 1/1 - 300 Kč

Termín 2013                     06.12. - 08.12.

Rattenberg



Jezdíme 18 let  

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Mariazell – jeden z rakouských top 
adventních cílů, největší a nejznámější 
rakouské poutní místo s velkým dómem   
a Zázračnou kaplí ožívá každoročně 
pohádkovým adventem. Letos se s námi    
i Vy můžete opět vydat do pohádkové 
alpské krajiny a prožít jedinečnost 
zdejšího adventu s malebnou bazilikou 
obklopenou zimním světem hor. 
Ubytování v hotelech*** v centru 
Mariazellu ihned po příjezdu. Adventní 
trhy jsou kousek od vašich hotelů. 
Budete bydlet v několika hotelech            
v centru, protože mariazellské hotely 
nejsou velké. Exkurze do mariazellské 
p e r n í k á r n y  s  u k á z k o u  v ý r o b y                      
a  s muzeem výroby perníků, kde je i malá 
sbírka perníkových chalup různých 
rozměrů,…. Perníkárna v čase adventu 
denně odbaví až 3 tisíce voňavých 
balíčků do celého světa. Exkurze do 

ADVENT 
VE ŠTÝRSKÝCH 
HORÁCH 
A V ÚDOLÍ VÍNA
Největší adventní věnec na světě, 
čertovský běh -  krampuslauf,  
andělský poštovní úřad, živé jesličky, 
adventní kalendář velikosti domu, 
perníková chaloupka skutečných 
rozměrů, vánoční trhy, kláštery            
a dómy, historická městečka, 
zasněžené Alpy i kraj vinic kolem 
Dunaje.
V Mariazellu máme  ubytování 
nedaleko od  slavné baziliky a kousek 
od hotelu jsou všechny zdejší 
adventní atrakce – adventní trh, 
největší adventní věnec na světě ,        
4 různá místa s betlémy včetně 
mechanického, 1000 kg vážící 
perníkovou chalupu v životní velikosti 
s vánočním poštovním úřadem, 
perníkárnu, klášterní likérku, obří 
adventní kalendář, lanovka do hor, 
wellness, minipivovar... každodenní 
slavnost rozsvícení adventní svíce ,… 

   TRASA:  D

Lanovka vede přímo z trhu 

Mariazell - bazilika, největší adventní věnec světa
slavné marizellské likérky, která vyrábí 
ve třech druzích bylinkový likér z více než 
33 různých bylin v tajném složení vč. 
ochutnávky,… 4 mariazellské betlémy 
vč. mechanického a vč. živého betlému. 

, obří adventní 
kalendář, 

. Ponořte se do klidu 
vyhlášeného mariazellského adventu, 
kdy všechny jeho hlavní atrakce máte jen 
pár kroků od hotelů – s naší průvodkyní či 
individuálně Jak říká zdejší slogan 
„Mariazell je dar z nebes“… a proto 
nesmí čerti k basilice. 

 je proto vždy 
v některé z přilehlých obcí. Nejtěžší 
dřevěná maska váží 30 kg. Cca 100 čertů 
- zde opravdu autentická podívaná.
2. den: Zastávka v cisterciáckém 
klášteře Lilienfeld , který má největší 
gotickou křížovou chodbu na světě. 
Návštěva údolí Wachau a kláštera           
v Melku (prohlídka) – nejvelkolepější 
barokní komplex Rakouska. Adventní 
trhy v obřím klášteře Göttweig - výstava 
betlémů. Prohlídka historického města 
na Dunaj i  Krems s množstvím 
historických památek a s adventním 
trhem. Návrat do Prahy mezi 22. a 24. 
hodin.

Termín: 01. 12. – 02. 12. 
Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh          
v hotelech*** vč. snídaně v centru 
Mariazellu, průvodce, pojištění proti 
úpadku. Doplatek: večeře (před čerty) 
450 Kč, 1/1 - 300 Kč

Termín 2013:                    30.11. - 01.12.

Obří perníková chalupa vážící jednu 
tunu je vysoká 5 metrů

největší adventní věnec na 
světě s průměrem 12 metrů  a s hmot-
ností 6 tun

 
... 

  
Tradiční běh 

čertů Krampuslauf
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Adventní trhy v Göttweigu 

Budete - li chtít, pojeďte večer na čerty. 



Jezdíme 7 let  

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Poprvé letos do tohoto oblíbeného 
zájezdu přidáváme atraktivní první 
zastávku – romantický renesanční 
zámek Kornberg – ve vyhřívaných 
klenutých prostorách zámecké galerie na 
70 umělců  z ce lého  Rakouska 
představuje své rukodělné výrobky na 

2ploše 800 m . V nádvoří zámku si můžete 
dát první punč, svařené víno či nějakou 
dobrotu. Vstup zdarma. Po příjezdu do 
Grazu se ihned ubytujete v hotelu ****.
Po chvilce volna vás odvezeme do 
historického centra města na vyhlášený 
advent.

! Největší adventní kalendář na světě – 
denně je od 16.30 až do půlnoci 
osvětlováno průčelí radnice vánočními 
symboly

! Největší ledové jesličky na světě - 
světoznámý ledosochař Gert Hödl         

ŠTÝRSKÝ ADVENT 
S ADVENTNÍMI 
TRHY V UNESCO 
MĚSTĚ GRAZU

 Hotel **** v Grazu

Vr choly vyhlášeného adventu               
v Grazu:

s mezinárodním týmem 4 dny vytváří   
ze speciálních obřích průzračných 
ledových kvádrů, které předtím vznika-
jí ve speciálním hangáru několik měsí- 
ců, obří ledové jesličky o váze 50 tun

! Vánoční trh před radnicí – tradiční 
adventní vesnička s fantastickou 
kulisou obřího adventního kalendáře 

! a osvětlené Hodinové věže vysoko nad 
městem

! Starohradecký adventní trh ve 
Františkánské čtvrti – překrásný 
nejstarší štýrskohradecký adventní 
trh je postaven kolem dokola 
gotického františkánského kostela 
a nabízí umělecké předměty štýrských 
řemeslníků, selské produkty, punč         
i svařené víno. Před vstupem do 
kostela je betlém s živými ovcemi.

! Uličkami starého města mezi trhy jezdí 
vánoční vláček za pouhé 1 EUR 

! Adventní trh ručních prací z celého 
světa – denně je znovu přestavěn – 
umělci se střídají a stále je něco 
nového k vidění, předměty ze stříbra, 
skla, svíčky,…

! Adventní trh před zvonkohrou, která 
třikrát denně hraje vánoční melodie, 
nabízí štýrské lahůdky i nápoje, 
exkluzivní umělecké práce ze stříbra 
i keramiky,…..

! Adventní trh am Mehlplatz – na 
staletém tržním náměstí historického 
města ochutnáte vytříbené lahůdky 
štýrské gastronomie přímo od výrobců

! Umělecký adventní trh na náměstí 
Färberplatz, daleko známý za hrani- 
cemi Štýrska je specializovaný na 
umělecké lidové práce ze dřeva, 
kovu, vosku, skla, papíru,…..

V 16, 17, 18 a 19 hodin jsou koncerty 
alpských lidových souborů na jednotli-
vých náměstích s adventními trhy           
a u ledových jesliček. Večer se můžete do 
hotelu vrátit naším busem či individuálně 
pěšky, taxi či tramvají.
2. den: Rein – nejstarší rakouský 
cisterciácký klášter, dosud obývaný 
mnichy, nabízí v čase adventu krom 
prohlídky krásných interiérů i výstavu 
betlémů. Admont – benediktinský 
klášter v malebných Ennstalských 

Téměř všechny trhy jsou otevřeny      
až  do 22 hodin

Alpách – adventní trh a prohlídka 
největší klášterní knihovny na světě 
v kouzelném prostředí krásných 
štýrských hor – v barokním sále je na 150 
tisíc svazků.
Spittal am Pyhrn – hornorakouská obec 
s klášterním kostelem – vrcholem 
barokního freskového umění v Rakousku  
je freska v chóru od Bartolomea 
Altomonta. Vedlejší zámek je považován 
za nejvýznamnější dílo italské renesance 
v Rakousku. V zámku uvidíte – jedineč-
nou předvánoční podívanou – na 190 
skutečných domů z městečka Spittal je 
v detailním měřítku vyrobeno z perníku – 
tato perníková vesnice nabízí šindele ze 
sušenek, zahradní branky z čokolády, 

balkóny z marcipánu…. kromě zdejšího 
kláštera je tu k vidění, požární stanice, 
místní hotely, rodinné domky, školka        
i škola, stodoly, statky,…. vše v miniatuře 
z perníku. Návrat do Prahy do půlnoci.

Termín: 08. 12. – 09. 12.
Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x 
nocleh v hotelu ****  vč. bufetové 
snídaně v centru Grazu, pojištění CK proti 
úpadku. Doplatek: večeře v hotelu -  450 
Kč,  1/1 - 650 Kč 

Termín 2013:                    07.12. - 08.12.

Graz - obří ledové jesličky Graz - radnice jako obří adventní kalendář 

   TRASA:  G

VÁŠ HOTEL V GRAZU ****
váš  čtyřhvězdičkový hotel v Grazu je položen v centru štýrského hlavního města, 
cca 1,5 km od historického jádra.Komfortní a moderní pokoje jsou vybaveny 
koupelnou s vanou a fénem, WC, klimatizací, televizí, minibarem. Gratis připojení 
k internetu. Pokoje mají balkony.
V hotelu je restaurace. Bar je otevřený do 23.30 hodin. Hotel leží v klidné poloze.
Pro firemní skupiny – dokonalé kongresové zázemí.

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
!   Graz – největší ledové jesličky 

na světě, největší adventní 
kalendář na světě, iluminace 
radnice a domů, několik 
adventních trhů na Starém 
m ě s t ě ,  n e j v ě t š í  s b í r k a  
středověkých zbraní na světě

! Admont – největší klášterní 
knihovna na světě

! Rein – nejstarší rakouský 
cisterciácký klášter  

! Spittal – vesnice z perníku 
v italském zámku

! Kornber g –  r omantický 
zámecký advent

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba
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Graz - Hodinová věž

Graz - staré město (UNESCO)



PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

   TRASA:  C

Jezdíme 4 roky

ADVENT 
VE VÍDNI 

 

S BYDLENÍM PŘÍMO 
VE VÍDNI
Hotel **** s bazénem přímo ve 
Vídni. Ideální pro ty, co chtějí večer 
vyrazit za kulturou, zábavou, dobrým 
jídlem či nočním městem. Přímo od 
hotelu metrem do centra cca 10 
minut. 

Podíváte se 
například po stopách Sachrova dortu 
– kdo vyhrál soudní spor o množství 
marmelády v dortu – zda cukrárna či 
hotel…..

Vrcholem bude 2 hodinová 
cesta Vídní s místní – česky mluvící 
průvodkyní, která vám poví to, co 
mohou vědět jen místní... 

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Prohlídka Vídně s místní česky mluvící 
průvodkyní - cca 2 hodiny a vaše první 
volno ve Vídni. Do centra pojedeme již od 
hotelu metrem (2 EUR), abychom se 
vyhnuli dopravní kalamitě. Pokud budete 
ve Vídni poprvé, určitě navštivte s naším 
průvodcem či individuálně: 

! Dóm sv. Štěpána – nejvýznamnější 
rakouský svatostánek a nejvýznam-
nější gotická stavba se 137 vysokou 
věží

! Pěší zóny a nákupní ulice Kärntner-
strasse, Graben, Kohlmarkt – nejlepší 
vídeňská adresa s luxusními obchody, 
kavárnami, restauracemi,…. Morový 
sloup, fantastická adventní výzdoba – 
obří lustry, kavárna Demel,….

! Hofburg – centrum habsburské říše, 
dnes sídlo prezidenta, na 20 světových 
sbírek – klenotnice, císařské pokoje, 
pokoje Sisi (letos 175. výročí jejího 
narození), zbraně, hudební nástroje, 
knihovna, lipicáni, skleník,….

! Albertina – nejslavnější vídeňská 
galerie se stálými sbírkami od Moneta 
po Picassa či Klimta a se světovými 
výstavami

! Museumsquartier – Umělecko-
historické muzeum, Přírodovědné 

muzeum, Leopoldovo muzeum, 
Muzeum modern ího  uměn í ,… .                
a parádní adventní trh mezi budovami 
historických muzeí

! Kostel Karlskirche – nejvýznamnější 
barokní chrám Vídně

! Vídeňská radnice s nejslavnějším 
vídeňským adventním trhem

! Hotel Sacher a Opera -  jedna z pěti 
nejslavnějších oper světa a rodiště 
slavného dortu,….

2. den: Volno v centru Vídně – galerie, 
muzea, adventní trhy, kavárny….
V pozdním odpoledni vás čeká návštěva 
zámku  Schönbrunn - prohlídka zámku, 
adventní trhy před zámkem. Jednou 
z možností je návštěva schönbrunské zoo 
(nejstarší zoo světa) , založené roku 

VÁŠ HOTEL **** VE VÍDNI 
váš hotel kategorie **** ve Vídni se nachází mezi Schönbrunnem a náměstím 
Karlsplatz, jen pár kroků od Raimundova divadla, kde se hrají slavné muzikály. 
Staré město s dómem, Operou, Hofburgem, muzei a adventními trhy je 
dosažitelné za 10 minut metrem.
Bydlíte ve vnitřní Vídni a přitom Vám hotel přináší i wellness zázemí. K dispozici 
máte krytý bazén (8 x 4 metry, teplota vody 25°C) a saunu, Po denním programu 
si tedy můžete krásně oddechnout. Wellnes je otevřen do 21 hodin a ráno od 6 
hodin.

Pokoje s koupelnou a WC mají psací stůl, televizi se satelitními programy, minibar, 
trezor a internetovou přípojku. Na stěnách jsou originální obrazy mladých 
vídeňských umělců. Většina pokojů je nekuřáckých. Pokud budete chtít kuřácký 
pokoj, uveďte to, prosím, v cestovní smlouvě. Kromě jednolůžkových                      
a dvojlůžkových pokojů má tento hotel k dispozici i malé suite či rodinné 
apartmány až pro 5 osob. Na rozdíl od jiných hotelů tedy bez problému může 
cestovat i rodina s dětmi.

Večer můžete snadno vyrazit například na koncert v barokní Oranžérii 
Sch nbrunského zámku . ö

1752 a jedinou zoo v Evropě, která chová 
zároveň i medvídky koala i černobílé 
pandy čínské. Návrat do Prahy do 
půlnoci.

Termín: 15. 12. – 16. 12.
Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh         
v hotelu **** ve Vídni vč. bufetové 
snídaně, průvodce, místní průvodkyni, 
pojištění CK proti úpadku 

Doplatek: večeře v hotelu – 550 Kč, 1/1 
- 730 Kč

Termín 2013:                    07.12. - 08.12.

Vídeňská státní opera - prohlídka v našich zájezdech

Hofburg - klenotnice - Rudolfova koruna

©WienTourismus/Lois Lammerhuber

Vídeňské „kavárny“ mají tradici 300 let, prý Turci při obléhání Vídně při 
odchodu zapomněli žoky s kávovými zrnky,… 
A jakou kávu si dnes máte objednat?
Schwarzer – černá káva
Brauner – hnědá káva
Melange – káva s horkým mlékem
Goldener – zlatá káva
Milchkaffe – bílá káva
Kapuziner, Franziskaner, Einspänner – káva se šlehačkou
(obvykle kávu se šlehačkou dostanete i při objednávce „kapučína“)

V prvním vídeňském obvodu je 
neuvěřitelných 800 kaváren. 
Co je pro Čechy pivnice, to je pro 
Vídeňany kavárna, to není jen místo 
pro posezení s přáteli, přečtení 
novin či pracovní schůzku, to je 
filosofie a životní styl. 
Nejslavnější kavárny jsou například 
tyto:

Café Sacher – vynikající káva , 
tradiční a originální Sachrův dort     
a jedinečný výhled ze zimní zahrady 
na budovu Opery
Café Museum – místo setkávání 
legendárních vídeňských umělců – 
Klimta, Schieleho či Kokoschky, 
slavných architektů Otto Wagbera 
Adolfa Loose,….. Vedle slavného 
Karlskirche…
Landtmann beim Burgtheater – 
roku 1873 otevřená největší 
vídeňské kavárna ve své historii 
pohosti la Sigmunda Freuda, 
Marlene Ditrich, Romy Schneider či 
Paula McCartneyho či první dámu 
Ameriky Hillary Clinton,…..
Café Bellaria  kousek od muzeí – 
tradiční typická vídeňská kavárna
A.Gerstner na Kärntnerstrasse – 
ideální zastávka mezi dómem            
a operou, od roku 1847 výroba 
špičkových dezertů,….
Café Hofburg – císařský třpyt po 
návštěvě pokojů Sisi, císařských 
apartmánů, klenotnice či Císařské 
jezdecké školy,…..
Café Demi – další kavárna přímo     
u Hofburgu. Demi byl nejoblíbenější 
cukrář císařovny Sisi a vyráběl její 
zamilované bonbóny – fialky.
Demel  - absolutní klasika s tradicí 
200 let. Krásný interiér, Sacher dort 
i vynikající kremrole,…
Café Hawelka – hned u dómu 
cestou k Albertině je kavárna, kde 
byl hostem Andy Warhol či Václav 
Havel. Specialitou jsou povidlové 
buchty,…..
Café Central  - slavná kavárna 
roku 1876, ve které míval jednání      
i Tomáš G. Masaryk,….
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Jezdíme 7 let           

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Advent v Mariazellu: slavná bazilika – 
největší poutní místo Rakouska, 
mechanické jesličky se 120 pohyblivými 

               f igurami,    
o průměru 12 metrů a váze šesti tun, 
půvabný adventní trh před bazilikou, 

               mariazellská likérka – prohlídka  
s degustací známého bylinného 
žaludečního likéru, 

 a návštěva zdejší 
perníkárny, živý betlém, procházka po 
dalších betlémech – např. barokní 
betlém. , 
projížďky kočáry atd. Možností spousty 
a vše jen pár kroků od hotelu (ubytování 
ihned po příjezdu).  Pro zájemce můžeme 
zajistit výjezd lanovkou na Bürgeralpe. 
Stanice pár kroků od hotelu.  V 17 hodin 
se denně slavnostně rozsvěcí jedna svíce 

    adventního věnce, jak to bylo poprvé   
   v Hamburgu, kde tato tradice vznikla.   

V sobotu se rozsvěcí jedna ze 4 obřích 
    adventních svící. Nocleh v hotelu ***   

v centru Mariazellu jen asi 3 kroky od 
adventního trhu a cca 100 m od slavné 
poutní baziliky. 

 se saunami.
2. den: Velkolepý advent v adventní 
metropoli Vídni: adventní trhy před 
radnicí a na okolních náměstích, 

ADVENT 
VE VÍDNI 
A VE ŠTÝRSKÝCH 
HORÁCH 

 
Hotel ***
v  centru Mariazel lu
Kontrasty romantické pohody              
a nostalgie alpského adventu         
před poutní  bazilikou (jedno               
ze 7 hlavních evropských poutních 
míst) v Mariazellu – v advent-          
ním  rakouském místě číslo 1                
s perníkárnou, betlémy, likérkou, 
sněhem, obřím adventním věncem, 
…a šarmu a nekonečné světelné 
výzdoby rakouské metropole. Nocleh 
v samém centru Mariazellu.

obř í  adventní  věnec

perníková chalupa   
v životní velikosti

Obř í adventní kalendář

Přímý vstup do nového 
wellnesscentra

   TRASA:  I

slavnostní osvětlení nákupních tříd, 
            výstava betlémů, malá prohlídka  

s průvodcem pro zájemce. Pohodový den 
v rakouské metropoli v nádherné 
adventní výzdobě. Návrat do Prahy do 
půlnoci.

Termín: 08. 12. – 09. 12.
Cena: 2.990 Kč

       Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh  
v hotelu *** v centru Mariazellu – pokoje 
s příslušenstvím, snídani, průvodce, 
pojištění proti úpadku. 
Doplatek: večeře 450 Kč, 1/1 - 300 Kč

Termín 2013:                    07.12. - 08.12.

božský Mariazell - oáza klidu

Vídeňské trhy

romantika okolí Mariazellu

vaše adventní sobota

 ©WienTourismus/Peter Rigaud

VÁŠ HOTEL V CENTRU MARIAZELLU 
leží v samém srdci města přímo na pěší zóně a má přímý vstup ke zcela novému 
wellnes centru Europeum, které funguje od roku 2009. Hotel je jen pár kroků od 
náměstí s bazilikou. Europeum vedle moderních kongresových prostor a výstavy, 
ve které se představuje 27 členských zemí Evropské Unie, nabízí i  whirlpool          
a svět saun. Do tohoto zcela nového relaxačního centra se dostanete „v županu“ 
přímo z hotelu. Přímo před hotelem začíná adventní trh, Hned vedle hotelu             
a Europea je krásný minipivovar s nejmenším čtyřhvězdičkovým hotelem na 
světě, který má dva pokoje, zápis v Guinessově knize rekordů a ve dvoře živý 
betlém, v dalším domě vedle směrem k náměstí je prodejna s mariazellskými 
perníčky a s vánočními svíčkami, propojená s výrobnou mariazellských perníčků 
a s expozicí perníkářství… a už jste na mariazellském náměstí se světoznámou 
bazilikou, největším adventním věncem na světě, s vánočními trhy,… Od hotelu je 
cca 50 m ke spodní stanici lanovky na Bürgeralpe, odkud jsou nádherné výhledy 
na okolní svět hor. Lanovka začíná přímo na pěší zóně na druhé straně ulice než je 
hotel. Ideální. Zkrátka celý mariazellský advent se motá kolem Vašeho hotelu….  
jen k mechanickému betlému je to asi 250 metrů do kopce…   ale jsme přeci            
v horách…. 

Europeum

váš hotel

Bazilika

Vídeň - hlavní adventní trh před radnicí

Vídeňská melange

Sacher dort 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba
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 © Wien Tourismus / Claudio Alessandri  © Wien Tourismus / Gerhard Weinkirn

adventní trhy u divadla Burgtheater starovídeňské adventní trhy na náměstí Freyung 

   TRASA:  C

Jezdíme od roku 1992, 
letos poprvé s hotelem **** 
přímo u Vídně       

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Klosterneuburg – jeden z nejvýznam-
nějších rakouských klášterů s císařskými 
pokoji (Slavnostní sál, Mramorový sál, 
Gobelínový sál,…) a bazilikou, která 
ukrývá zlatý Verdunský oltář z roku 1181. 
Pro zájemce – sjezd obřího sudu na víno 
po vlastním pozadí….   V rámci adventu je 
v k l á š t e ř e  m a l ý  a d v e n t n í  t r h  
v Binderstadlu (krásná klenutá prostora) 
a výstava betlémů. Nejstarší vinařství 
v Rakousku s tradicií 900 let. Zámek 
Schönbrunn a jeho adventní trh – 
prohlídka habsburského sídla. Ubytování 
v hotelu **** u Vídně. 
2.den: Celý sváteční den vám leží Vídeň u 
nohou. V neděli je Vídeň daleko klidnější 
než v sobotu, zkrátka je sváteční a bez 
stresu sobotního dopravního kolapsu. 
Čeká vás 

AVE MARIA 
ANEB VÍDEŇ 
V ČASE ADVENTU 
s klášterem  Klosterneuburg, 
a zámkem Schönbrunn

pěší prohlídka centra s 

VÁŠ HOTEL **** U  VÍDNĚ 
jen 19 km od adventních trhů a hlavních památek.
K dispozici vám je bazén a sauna. 
Vedle hotelu je špičková restaurace s obrovskou 
překrásně vedenou vinotékou.
 Jeden ze zdejších someliérů vám rád pomůže 
s výběrem. 
Také jeden z nich byl nedávno vyhlášen 
rakouským someliérem roku.

V lobby baru si můžete dát víno či pivo a tady 
s vámi rád pohovoří slovenský barman.

Češi ve Vídni – jistě si při svých špacírech Vídní sami všimnete českých jmen na 
obchodech, pověstný je vídeňský telefonní seznam plný českých jmen, před 
1.světovou válkou bylo ve Vídni až 400 tisíc Čechů,…..  určitě ale narazíte na  
jména: Daniel Swarovski – rodák z Jiřetína pod bukovou u Jablonce, který 
nemohl přinést z Jablonecka nic jiného než tradici sklářství a korálkářství 
(mimochodem z Jablonce byl i Porsche či tvůrce betléma ve Steyru).
Nejslavnější brusírna „křišťálu“ na světě má největší obchod a výstavní prostory 
v centru Vídně. Julius Meinl – zakladatel lahůdkářské firmy a dnes i známé sítě 
supermarketů pocházel z Kraslic…. Robert Liska – jedna nejslavnějších 
kožešnických firem na světě má původ rovněž v Čechách, stejně jako jedna 
z nejslavnějších vídeňských kaváren Havelka. Leopold Havelka, snad 
nejznámější vídeňský kavárník firmu založil roku 1939 a v podstatě ji řídil až do 
své smrti v loňském roce. Dožil se 100 let. A pak , že je káva škodlivá……

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
! Hotel**** s  bazénem 19 km 

od dómu
! Vídeň v neděli, tedy v klidu
!  skvostný klášter 

Klosterneuburg
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ymístní česky mluvící průvodkyní ( cca 
2 hod. ). Určitě nevynechejte hlavní hity 
Vídně – podrobný popis na str. 15, např. 
Kärntnerstrasse, Hofburg, Albertinu, 
dóm, ... Odpoledne budete mít nádherné 
volno k návštěvě adventních trhů, 
posezení v kavárnách, k návštěvám 
muzeí a galerií,... Dojezd do Prahy mezi 
22.00 a 24.00 hodin.

Termín: 01. 12. – 02. 12.
        Cena: 2.800 Kč

   

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 
nocleh v hotelu**** s bazénem u Vídně, 
bufetovou snídani, pojištění CK proti 
úpadku.
Doplatky: 450 Kč večeře, 1/1 - 400 Kč

Termín 2013:                    30.11. - 01.12.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba

Vídeňský vánoční trh existuje více 
než 700 let. Roku 1294 udělil císař 
Albrecht II. vídeňským obchod-
níkům a živnostníkům privilegium     
k pořádání „Prosincového trhu“.      
V 16. století byl trh znám pod 
názvem „Tomášův trh“ jako trh 
zaměřený svým zbožím na období 
Vánoc a Nového roku. V 18. století 
už trh nesl jméno Mikulášský, 
Vánoční nebo Jesličkový trh. 
Vídeňský vánoční trh si v poslední 
době našel své místo před 
vídeňskou radnicí, kam se přesunul 
z historických uliček roku 1975. 
V centru Vídně jsou  i další skvělé 
adventní trhy – historický na 
n á m ěst í  F r eyu n g ,  p ů va b n á  
v e s n i č k a  m e z i  m u z e j n í m i  
budovami, před zámkem Belvedere, 
na Spittlbergu,…. Krásný trh je 
v nádvoří zámku Schönbrunn, 
překrásnou výzdobu má pěší třída 
Kärntnerstrasse,…… Pro Rakušany 
je vánoční trh místem setkání           
a  pohody,  místem kl idného 
zastavení s hrnečkem svařeného 
vína, místem popovídání s přáteli.

Schönbrunn 

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 
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   TRASA:  C

NOVINKA       

BAROKNÍ ADVENT 
VE VÍDNI S VÍNEM

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Poysdorf  - zastávka ve vinařském 
centru, návštěva velké vinotéky                
s možností degustace a nákupu 
špičkových vín. Loisium  – jedinečný 
vinařský prožitek –  rakouský jedinečný 
vinařský prožitkový svět - velká vinotéka, 
jízda výtahem do podzemí, kde vás čeká 
zpívající fontána – show vody, světla 
hudby, historické sklepy staré až 900 let  
i moderní provoz s výrobou šumivého 
vína, na povrchu starodávný původní 
barokní vinařský dům. Celým areálem 
chodíte s výborným audioguides 
v češtině.  Advent v největším 
rakouském barokním komplexu – 
v zámecké rezidenci Prince Eugena    
v Hofu – zámek, zahrady, terasy, 
hospodářské zázemí, stáje, zvířata – vše 
tu je, jak když se zastavil čas v barokních 
dobách… – letos poprvé velká adventní 
vesnice s více jak 100 vystavovateli. 
Barokní hospodářský dvůr se promění 
v okouzlující vánoční trh s výrobky             

VÁŠ HOTEL *** 
ve Vídni leží jen 9 km, od historického centra, které je, budete-li chtít, večer 
vyrazit, dostupné městskou dopravou za cca 20 minut. Zastávka je u hotelu. 
Snadná a ne drahá je vzhledem ke vzdálenosti i cesta taxíkem. Co je ale 
podstatnější: 200 m od hotelu se nacházejí největší evropské městské lázně, 
otevřeno je do 22 hodin. Zpříjemněte si krásný adventní den večerní relaxací         
v horké vodě, k dispozici je 5 vnitřních bazénů či whirlpoolů s vodou teplou 34 - 
36°C a 4 venkovní bazény s teplotou vody rovněž 34 - 36°C, jeden z nich má 
slanou vodu a podvodní hudbu.

Hotel má a lá carte restauraci, hotelový bar je otevřený do 01 hodin. Komfortní 
pokoje jsou nekuřácké, mají vanu či sprchu, WC, satelitní TV, telefon, psací stůl. 
Hotel nemá oficiální kategorizaci, což je u novějších hotelů v Rakousku celkem 
běžné. Podle našeho mínění hotelové vybavení odpovídá kategorii ***superiore. 
Pro firemní kolektivy: je zde 6 konferenčních prostor. 

Pro skupiny nabízíme tento hotel I v termínech 24.-25.11., 15.-16.12. či v termínu 
7.-9.12. (pouze 2 noci) a s libovolným programem.

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
! Hotel*** přímo u největšího 

rakouského vodního světa
! nejlepší rakouský svět vína
!  Vídeň v neděli, tedy v klidu

advent v největším 
rakouském barokním 
komplexu

!

i s ukázkami výroby uměleckých 
řemesel. Živé jesličky, vůně pečených 
kaštanů, vánočního cukroví  a svařeného 
vína. Největší rakouský zámecký 
komplex (po Schönbrunnu a Hofburgu) 
byl roku 2005 po dlouhé revitalizaci za 
desítky miliónů EUR znovu otevřen pro 
veřejnost. Adventní okruh areálem má 
16 zastávek - císařské a starobylé 
venkovské Vánoce se snoubí v jediném 
komplexu.
2.den: Celý sváteční den vám leží Vídeň   
u nohou. V neděli je Vídeň daleko 
klidnější než v sobotu, zkrátka je sváteční 
a bez stresu sobotního dopravního 
kolapsu. Čeká vás pěší prohlídka centra. 
Určitě nevynechejte hlavní hity Vídně – 
podrobný popis na str. 15, např. 
Kärntnerstrasse, Hofburg, Albertinu, 
dóm, ... Odpoledne budete mít nádherné 
volno k návštěvě adventních trhů, 
posezení v kavárnách, k návštěvám 
muzeí a galerií,... Dojezd do Prahy mezi 
22.00 a 24.00 hodin.

Termín: 01. 12. – 02. 12.
        Cena: 2.800 Kč   

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 
nocleh v hotelu*** ve Vídni, bufetovou 
snídani, pojištění CK proti úpadku.
Doplatky: 450 Kč večeře, 1/1 - 400 Kč

Termín 2013:                    07.12. - 08.12.

Advent na zámku HofLoisium

Slavná vídeňská kuchyně vznikla tak, že se vzaly tradiční kulinářské 
speciality z Čech, Rakouska, Maďarska a Balkánu a důkladně se 
promísily……

Polévka – nejčastější je čistý hovězí vývar doplněný celestýnskými nudlemi, 
velkým játrovým knedlíkem či krupicovými noky.
Tafelspitz – hovězí špička dušená s morkovou kostí a kořenovou zeleninou se 
podává s bramborem, špenátem a 2 druhy křenu – s jablečným křenem                   
a houskovým křenem.
Oblíbená pochoutka císaře Františka  Josefa má původ v Itálii. Nejlepší tafelspitz 
ochutnáte v restauraci Plachutta, což je možná nejznámější vídeňská 
restaurace, Kterou vám můžeme jen vřele doporučit. U restaurace naleznete 
zbytky vídeňského opevnění. 

Vídeňský řízek – je vždy telecí ….a pochází rovněž z italské „Costoletta 
milanese“. Nejlepší řízek, který je větší než talíř, ochutnáte v restauraci 
Figlmüller nedaleko dómu. To je bezesporu nejznámější vídeňská „řízkárna“ 
založená roku 1905. Podnik vede 4. generace té samé rodiny, což je obdivuhodné, 
ale v Rakousku poměrně běžné – příbuzní se tady nepobijí pro dědictví jak je 
zvykem   u nás……..  Řízek z Itálie (Lombardie tehdy patřila Rakousku) 
pravděpodobně přivezl původem Čech (odtud asi česká tradice vození řízků na 
cesty), slavný vojevůdce maršálek Radecký. Řízek se tedy prokazatelně ve Vídni 
objevil roku 1857.

Kaiserschmarn – císařský trhanec – podle jedné pověsti nepovedené palačinky 
císařovny Sisi, podle jiné nepovedené jídlo českého dvorního kuchaře, který 
narychlo potrhané těsto pocukroval, přidal jablka a rozinky a prohlásil za českou 
specialitu…. a nikdo chybu nepoznal a hit císařského dvora byl na světě.  Těsto 
posypané cukrem se na másle zkaramelizuje, přidává se jablečné či hruškové 
pyré. Někdy i kompot.

Vídeňský guláš je pro změnu varianta původního maďarského guláše……



Jezdíme 15 let        

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Rosenburg –  jeden z nejznámějších 
rakouských hradů v malebné poloze 
vysoko nad údolím řeky Kampy se honosí 
největším turnajovým dvorcem na světě. 
Zámek, dvůr i zahrada hostí romantický 
advent – stánky před romantickou 
kulisou hradního dvora nabízejí dobroty, 
keramiku, svíčky, produkty z medu, 
pálenky,… Nechybí samozřejmě svařené 
víno a perníčky. Mnohé otevřené ohně 
v Růžové zahradě dokreslují roman-
tickou atmosféru. Nechybí muzikanti či 
projížďky v kočárech. Vinařský advent 
v Retzu – ochutnejte selské speciality na 
vyzdobeném historickém náměstí – 
adventní trh láká vůní pečených kaštanů, 
punče a svařeného vína. Vrcholem je 

VÁNOČNÍ VÍDEŇ
S ČERTY A VÍNEM 
Adventn í  V ídeň  v  kombinac i  
s čertovským během, vinařským 
adventem a zámeckým adventem.
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   TRASA:  C

rodný dům Sacherova dortu

VÁŠ HOTEL *** VE ZNOJMĚ
kvalitně zařízené pokoje po rekonstrukci, restaurace, vinárna, pivnice

VÁŠ SKLÍPEK v Novém Šaldorfu je vytesán v pískovci. Původně je součástí 
obřích křížových klášterních sklepů Louckého kláštera. Sklípek patří jednomu z 
členů Cechu vinařů a nachází se ve sklepní uličce Modré sklepy. Jakmile vstoupíte 
do prostoru sklepa, učarují vám téměř gotické, až pohádkové sklepní klenby, 
pokryté tmavou plísní. Tento několik staletí starý sklep je zahloubený do stráně, 
takže nemusíte chodit do schodů. Je to jeden z nejstarších sklepů na Znojemsku. 
Typická vína pro Znojemsko jsou Veltlín, Sauvignon, Rýnský ryzlink. Majitel 
sklepu vlastní část vinic v TOP lokalitě Kraví hora. Jak říká pan vinař: "ta viniční 
trať mne opravdu zlákala. Je jedinečná". Degustace nabízí úplný sortiment odrůd - 
celkem se zde vyrábí 12 odrůd. Jak říká pan vinař: "náš sklep skrývá skvělou 
Pálavu, výborný Rýnský ryzlink a nyní se těšíme na Veltlínské zelené".
Domů si můžete nakoupit kvalitní vína v lahvích 0,7. Pro zájemce lze předem 
dojednat nákup i v archivním sklepě.

 © Wien Tourismus / Claudio Alessandri

adventní trhy u divadla Burgtheater

krampuslauf

      

 – tradiční běh čertů. 
Podívat se můžete do největšího 
rakouského vinařského sklepa, kde je 
i výstava betlémů.,… Nocleh v hotelu ve 
Znojmu. Možnost návštěvy sklípku          
v Novém Šaldorfu s odbornou degustací, 
prohlídkou historického sklepa, neome-
zenou konzumací, harmonikářem....
2. den: Celý sváteční den vám leží Vídeň 
u nohou. V neděli je Vídeň daleko 
klidnější než v sobotu, zkrátka je sváteční 
a bez stresu sobotního dopravního 
kolapsu. Čeká vás pěší prohlídka centra.  
( cca 2 hod. ). Určitě nevynechejte hlavní 
hity Vídně – podrobný popis na str. 15, 
např.  Kärntnerstrasse,  Hofburg,  
Albertinu, dóm, ... Odpoledne budete mít 
nádherné volno k návštěvě adventních 
trhů, posezení v kavárnách, k návštěvám 
muzeí a galerií,... Návrat do půlnoci.

Termín: 08. 12. – 09. 12.
Cena: 2.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x 
nocleh v hotelu *** s polopenzí v ČR, 
pojištění proti úpadku. 
Doplatek: sklípek: 300 Kč (prohlídka, 
odborná degustace, harmonikář, oblo-
žené talíře, nealko nápoje, neomezená 
konzumace vína),  1 /1 - 250

Termín 2013:                    07.12. - 08.12.

Vídeň - adventní trhy u Karlskirche 

 © Wien Tourismus / Günther Eszöl
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Linec 

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

VÁŠ HOTEL **** 

Tento hotel je ideální pro vaše kolektivní zájezdy - připravíme vám rádi 
program na míru ( Štýr, Linec, Solná komora, termální areály, ... ). 

Čtyřhvězdičkový hotel se nachází    v centru Welsu na začátku pěší zóny, 2 minuty 
pěší chůze od starého náměstí s adventním trhem, další adventní trh je cca 80 m 
od hotelu. Hotel má 66 komfortních pokojů s příslušenstvím (WC/sprcha či 
WC/vana), minibarem, satelitní LCD TV, s internetovou přípojkou, skvělou 
bufetovou snídaní (teplý i studený bufet), s příjemnou kavárnou….. Mezi časté 
hosty hotelu patří divadelní a operní umělci z Rakouska i Německa.              

10 let v nabídce  

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin.  
Linec – velká výstava betlémů na zámku, 
adventní trhy na náměstí Hauptplatz        
a stovky betlémů ve výlohách, tažení 
adventních svíček, největší rakouský 
kostel, kam se vejde až 20.000 lidí, 
t r ad ičn í  l i nec ký  dor t ,  muzeum 
budoucnosti Ars Electronica,... každý si 
můžete hornorakouskou metropoli užít 
po svém. Wels – jedno z opravdu 
vánočních měst Rakouska – příjezd          
a  ubytování  v  centru  ve  čtyř -
hvězdičkovém hotelu v centru. Od16 do 
19 hodin se na 4 pódiích střídá 1200 
zpěváků ze 60 sborů ve zpívání koled. 
Volno k návštěvě překrásných advent-
ních trhů – 2 minuty pěšky od hotelu. 
Jedny jsou na historickém náměstí, které 
je považováno za nejkrásnější uliční 
náměstí Rakouska. Středobodem 

ROMANTICKÁ 
BÍLÁ NOC
aneb nejkrásnější
adventní trhy
v Horním 
Rakousku

   TRASA:  A

adventního trhu je 13 m vysoká hora 
přání, další půvabný trh je tzv. trh pod 
kaštany  s tradičními řemesly, selskými 
produkty a uměleckými řemeslníky, 
městem chodí 100 andílků a rozdává 
cukroví,….. Trhy jsou otevřeny do 21 
hodin. Pro zájemce společná večeře         
v  minipivovaru.
2. den: Štýr – rakouské město Vánoc – 
expozice betlémů, vánočních ozdob, 
adventní trhy, vánoční poštovní úřad,… 
Adventní trh na jednom z nejkrásnějších 
evropských náměstí - například radnice - 
jedna z nejznámějších rokokových 
staveb Rakouska či gotický dům který je 
n e j s t a r š í m  d o m e m  R a k o u s k a .  
Christkindl - jedinečný vánoční poštovní 
úřad, mechanický betlém a obří betlém. 
Weinberg – zámecký advent patří 
k nejkrásnějším v Horním Rakousku. Více 
než 160 vystavovatelů předvádí 
umělecké výtvory – tažení svíček              
z vosku, malování na keramiku, skláři, 
řezbáři, pekaři,….. Vůně pečených jablek 
a svařeného vína, lidové umění                 
v rytířském sále…. Pohoda Vánoc. A jen 
pár stovek metrů vzdálený světoznámý 
křídlový oltář v Kefermarktu z časů 
gotiky jistě potěší vaše oči. Návrat do 
půlnoci.

Termín: 08. 12. – 09 . 12.
Cena: 2.700 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh ve 
čtyřhvězdičkovém hotelu ve Welsu vč. 
bufetové snídaně, průvodce, pojištění 
proti úpadku.
Doplatek: večeře v minipivovaru 450 Kč
Příplatek za 1 lůžkový pokoj 400 Kč

Termín 2013:                    07.12. - 08.12.

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
! n á d h e r n ý  h o t e l  * * * *                      

v historickém městě Wels jen 
pár kroků od adventních trhů

! Štýr - rakouské město vánoc
!  Linec - město  betlémů. 

Štýr - historické náměstí 

Wels - adventní trh s horou snů - 2 minuty od hotelu ****
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PROGRAM 
T ER MÁ L KY :  

TROPICKÁ LAGUNA 
A ADVENT 
V PASOVĚ

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Adventní Pasov –

Jedinečná věc –
–  obvykle 

. Nebude chybět prohlídka 
města. Barokní dóm sv. Štěpána je 
dlouhý 101 metrů a ukrývá největší 
varhany na světě, které mají víc jak 15 
tisíc píšťal  a kolem 30 km různých 
„zvukovodů“. Schärding - nejkrásnější 
rakouské barokní náměstí -  jednotná 
podoba měšťanských domů - barvou se 
odlišovala jednotlivá řemesla, například 
v  modrých domech ž i l i  pekař i ,                    
v červených řezníci, ve žlutých domech 
se bylo možné ubytovat, ... 

 Večer po ubytování 
v centru historického města Wels ve 
čtyřhvězdičkovém hotelu můžete 
navštívit dvoje adventní trhy – tradiční 
řemeslnický adventní trh „Pod kaštany“ 
je cca 100 m od hotelu, adventní trh na 
historickém náměstí s 12 m vysokou 
horou přání je cca 200 metrů od hotelu. 
Pro zájemce zajistíme společnou večeři 
v soukromém minipivovaru – jen pár 
kroků od hotelu.

 adventní trhy před 
dómem.  největší 
varhany na světě odpolední 
koncert

Tzv. plovoucí 
adventní trh u Innu.

2. den: Tento den máte na výběr dva 
programy, rozhodnout se můžete  až  na  
místě  podle  chuti… 

Cel o den n í  p o b yt  
v t e r m á l n í c h  l á z n í c h  B a d  
Schallerbach, které pokládáme za 
absolutní rakouskou špičku. Na výběr 
máte celkem čtyři areály s termální 
vodou či jejich kombinaci (vše dostupné 
z jedné šatny) - podrobný popis je              

   TRASA:  A

v modrém rámečku. Absolutním hitem 
jsou nové bazény Cabrio Therme 
Tropicana. Jedinečný je Aquaplex – 
absolutní světová novinka – 5 D kino 
v plavkách ... – 3 D brýle na očích, 
pohyblivé lavice, speciální efekty, voda, 
… 

Linec -  velká výstava 
betlémů na zámku, adventní trhy na 
náměstí Hauptplatz  a stovky betlémů ve 
výlohách, tažení adventních svíček, 
největší rakouský kostel, kam se vejde až 
20.000 lidí, tradiční linecký dort, 
muzeum budoucnosti Ars Electronica,... 
každý si můžete hornorakouskou 
metropoli užít po svém.   Enns - prohlídka 
historického městečka. Klášter Markt 
St. Florian - návštěva barokního 
kláštera, tentokrát uvidíte např. největší 
rakouské varhany. Návrat do půlnoci.

Termíny: 15. 12. – 16. 12.
Cena: 2.800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh ve 
čtyřhvězdičkovém hotelu ve Welsu vč. 
bufetové snídaně, průvodce, pojištění 
proti úpadku.
Doplatek: večeře 450 Kč
Příplatek  za 1 lůžkový pokoj 400 Kč

Termín 2013:                    14.12. - 15.12.

PROGRAM HORNORAKOUSKÝ 
ADVENT:  

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
! n á d h e r n ý  h o t e l  * * * *                      

v historickém městě Wels jen 
pár kroků od adventních trhů

! adventní trhy v Pasově
!  v neděli 2 programy na výběr
! nejlepší rakouské termální 

lázně

LÁZNĚ  BAD  SCHALLERBACH

Starlight Express

Crazy River
Aquapulco Canyon

Kamikaze

Yellow River 
Velké vnější bazény s teplotou vody 30 – 32°C

COLORAMA S NOVOU TVÁŘÍ

 
Snad nejkrásnější termální lázeňský areál v Rakousku vás letos přivítá se zcela 
novou tváří a s atraktivními novými bazény světové úrovně.
( VSTUPY VIZ: www.eurotherme.at )

– jižní atmosféra po celý rok, absolutní špička  
– v Rakousku jediné lázně s otevírací střechou - 14 m vysoká skleněná
   střecha překrývá Lagunu s 35°C teplou vodou 
    a 3 léčivé bazény - se slanou vodou, se sirnatou vodou, s jodovou vodou
– areál je zcela nový - byl otevřen loni
– Korálová jeskyně - jeskyně s masážními lehátky, z termální vody můžete 

pozorovat tropické ryby v akváriu s mořskou vodou, které je 6 m vysoké, 
má průměr 2,6 m a obsah 30.000 litrů  mořské vody - celým akváriem 
prostupuje korálový útes s celou jeho faunou a flórou

– v horní části akvária je kavárna
– součástí bazénu je vodní bar, ve kterém můžete ponořeni do horké vody

popíjet tropické koktejly
– krásný venkovní bazén má uprostřed ostrůvek s ohněm
– za tmy je vše osvětlováno barevnými reflektory, které vytvářejí 

jedinečnou atmosféru

Rakouský nejatraktivnější a největší vodní svět s termální vodou teplou 
230°C a s teplotou vzduchu 32°C nabízí na ploše 3100 m  karibskou 

 atmosféru s mnoha atrakcemia se zcela novou tváří:
Velký vnitřní bazén s pozvolným vstupem do vody a s umělými mořskými 
vlnami. – show ohně, světel, vody,…. Z výšky 12 metrů z hory 
Monte Aquapulco vede celkem 5 atraktivních tobogánů:
!  – tobogán, který končí ve venkovním bazénu – uvnitř 

zažijete hru světelných efektů a hudby z aktuálních hitparád – všechny efekty 
náhodně pouští počítač – každá jízda je tedy pokažd zcela jiná…… Měří se Vám 
čas – můžete se přiblížit rekordu tohoto tobogánu.

!  – 109 m dlouhý tobogán – jízda na nafukovacích kruzích
!  – kanál s divokou vodou s průtokem neuvěřitelných 20 tisíc 

litrů vody za minutu. Kanál je obložen jemným plastem, který umožní 
bezpečnou a přesto velmi rychlou jízdu. Vede skrz jeskyni uvnitř hory.

!  – jen 42 m dlouhá skluzavka zaručuje nejrychlejší možnou jízdu           
z výšky 12 metrů

! – 92 m dlouhý tobogán, který rovněž končí ve vnějším bazénu
!

Atmosféru dotváří: mexická architektura, restaurace ve stylu pirátské 
pevnosti, tropický bar přímo u pláže, živé palmy a vegetace

Nový bazén COLORAMA je meditační bazén extra třídy. 34°C teplá voda, tichá 
hudba a 15 m široké plátno pro promítání nejrůznějších filmů či tropických motivů.
I nadále jsou tu světelné efekty měnícího se denního světla, ranních červánků či 
západu slunce.

Cabrio Therme Tropicana 

Aquapulco - termální ráj pro celou rodinu

Pirátská show 

AQUAPULCO - termální ráj pro celou rodinu - od loňska v novém

Cabrio Therme Tropicana

VÁŠ HOTEL ****
podrobný popis viz. str. 20

Pasov
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stromy a s obřím do dálky zářícím 
hor ským kr ysta lem.  Rar i tou  je  
panoramatický adventní trh vysoko 
v horách nad městem, na který přímo 
z centra dojedete novou horskou dráhou. 
Malý, ale půvabný trh na terase 
s vyhlídkou na celý Innsbruck. Z trhu lze 
vyjet kabinovou lanovkou do vyhlídkové 
restaurace Seegrube do výšky 2.256 m 
nad mořem. 2. největší světový obchod 
Swarovski v historickém Innsbrucku 
nabízí šperky, doplňky, křišťálové 
objekty, designové výtvory umělců, 
ohromující křišťálové lustry,….
V Innsbrucku rozhodně nepřehlédněte: 
Zlatou stříšku – arkýř na rezidenci 
tyrolských zemských knížat pokrývá 
2738 měděných pozlacených šindelů – 
představte si to v Česku – to by bylo do 
rána ve sběru….Klenotnici císaře 
Maxmiliána I., Hofburg a Hofkirche – 
chrámu vévodí 28 bronzových soch 
v nadživotní velikosti… i ty by byly 
v Česku do rána ve sběru. Holt jsme 
pracovitý národ,….. Lidové museum 
s výstavou tyrolských betlémů….             
v Innsbrucku je toho k vidění opravdu 
hodně, a přitom na mile malé ploše….        
3. den: Dopoledne máte na výběr volno v 
Innsbrucku či výjezd do známých 
termálních lázní AQUA DOME. Odpoledne 
návštěva nové expozice Swarovski – 
jedinečné rakouské muzeum s hrou 
světel, hudby a nejrůznějších triků 
předvádí úchvatný svět křišťálu. Největší 
i nejmenší křišťál světa, stěna z dvanácti 
tun křišťálových kamenů,… Kouzlu 
výstavního areálu Křišťálové světy 
Swarovski podlehlo od jeho otevření 
v roce 1995 víc jak 10 milionů 
návštěvníků. V městečku Wattens 
naleznete dokonalý svět křišťálu ve 
všech jeho podobách. Umělecké poklady 
z křišťálu od světových umělců, magická 
říše vjemů,…. Hall in Tirol - adventní trhy        
v nejstarším tyrolském městě. 
Návrat kolem půlnoci.

Termín: 14. 12. – 16. 12.
Cena: 6.500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 2x 
n o c l e h  v  h o t e l u  R a m a d a  * * *                       
v Innsbrucku vč. bufetové snídaně, 
jízdenka na lanovku Innsbrucker 

NOVINKA 

LUXUSNÍ 
PRODLOUŽENÝ
VÍKEND 
V INNSBRUCKU

1. den: Odjezd z Prahy ve 5.30 hodin. 
Kufstein – adventní trhy v mohutné 
pevnosti historického města Kufstein - do 
pevnosti se dostanete lanovkou nebo 
výtahem nebo pěší procházkou. 
Achenkirch - původní tyrolské stavení    
u nejkrásnějšího tyrolského jezera 
Achensee ukrývá historický betlém, ve 
stodole jsou jesličky v životní velikosti se 
živými zvířaty. Z betlémské scény 
přeskočíte do žhavé moderny a komfortu 
nejmodernějšího hotelu v Innsbrucku. 
Možnost večerního programu. 
2. den: Váš pohodový den na 
Innsbruck - v ceně máte lanovku na 
Nordketten, která začíná přímo v centru.  
Innsbruck má celkem 5 adventních trhů  
a vy budete mít možnost navštívit ty 
hlavní – vánoční trh na starém městě – 
tradiční trh přímo pod slavnou Zlatou 
stříškou. Tady se potkávají domácí 
s návštěvníky z celého světa, zejména      
z Itálie. Na náměstí je kolem 70 
adventních stánků s tradičními 
vánočními produkty a dárky, se 
svařeným vínem i s dobrotami všeho 
druhu.  Vánoční  trh na náměstí  
Marktplatz je třetí největší v Innsbrucku 
a nachází se přímo u řeky Inn. Je to 
oblíbený adventní trh místních lidí – trh 
pro celou rodinu. 60 adventních stánků, 
letos poprvé i živé jesličky. Adventní trh 
na třídě Maria Theresien Strasse – 
moderní trh s 30 stánky na překrásně 
vyzdobené obchodní třídě s osvětlenými 

   TRASA:  B

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
! zcela nový hotel Ramada            

u olympijských sportovišť        
v Innsbrucku

! c e l o u  s o b o t u  m á t e  n a  
Innsbruck i okolní hory - v ceně 
máte lanovku

!  opravdu to nejlepší z Tyrolska

Nordkettenbahnen, pojištění proti 
úpadku. Doplatek: 900 Kč  2x večeře ve 
městě, 1/1 - 1.200 Kč Termín 2013                     13.12. - 15.12.

 

VÁŠ HOTEL *** superiore -  Hotel Ramada Innsbruck Tivoli
byl otevřen v prosinci loňského roku přímo proti Olympijskému světu, což je 
největší sportovní centrum Tyrolska, včetně známého skokanského můstku 
(Turné 4 můstků). Centrum je velmi snadno dostupné během pár minut. Budete 
bydlet v jedné z nejvyšších budov města s plným komfortem. Parádní výhled na 
můstek, panorama města i hřeben Nordketten. Ve 12. patře s výhledem je 
wellness  - finská sauna, pára, fitness, masáže. Bar je otevřen do 22 hodin. 
Bufetové snídaně se podávají v 11. patře s překrásným výhledem na Innsbruck     
a na tyrolské hory. Komfortní pokoje s vanou či sprchou, WC, fénem, minibarem, 
trezorem, satelitní TV, gratis připojením na internet.          

Innsbruck termální lázně AQUA DOME

lanovka na Nordketten
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celodenní výlet s naším průvodcem           
- adventní trhy u jezera Traunsee - 
na vodním zámku Orth a v Gmundenu, 
m o h u t n ý  b a r o k n í k l á š t e r  
Kremsmünster se skvělou vinotékou, 
městečko Steinbach s největším 
adventním kalendářem a, s obří 
výstavou betlémů , v 17.15 hod. 

jízda parním vláčkem nejstarší 
r akouskou úzkokolejkou do 
Steinbachu (zpět s naším busem        
či opět vláčkem). 

3 . d e n :  D o p o l e d n í  n á v š t ě v a  
Christkindlu – vánoční poštovní úřad. 
Největší betlém na světě, mechanický 
betlém,…..St.Florian – krátká zastávka 
v e  v e l k é m  b a r o k n í m  k l á š t e ř e  
s největšími varhany v Rakousku, 
odpoledne Linec – evropské město 
kultury 2009, město betlémů – 
nejznámější adventní trhy v Horním 
Rakousku na náměstí Hauptplatz, 
výstava betlémů v zámku a betlémy po 
celém historickém centru, vyhlášená 
galerie moderního umění Lentos – 
skleněná budova galerie z roku 2003 
hraje večer měnícími se barvami 
(Kokoschka, Klimt, Schiele), největší 
rakouský kostel Mariendom, kam se 
vejde 20 tisíc lidí, jeden z nejstarších 
rakouských kostelů Martinskirche, 
největší rakouské muzeum otevřené v 
roce 2009 ve skleněné dostavbě 
zámku…… Přímo z hlavního náměstí jezdí 
od letošního léta nejstrmější tramvajová 
trať světa na vyhlídkový vrchol s poutní 

 

čertovský běh Krampuslauf

2. roky v nabídce
        

  

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin.       
Po dojezdu ubytování ve **** hotelu 
v centru města. Steyr –  město vánoc

Největší světová sbírka vánočních 
ozdob
Adventní trhy v zámeckém parku
Ježíškova dráha světem Vánoc

 Stanoviště historického Postbusu        
z 50. let – výjezdy na Christkindl – 
vánoční poštovní úřad, největší 
betlém na světě, mechanický betlém   
(na Christkindl Vás ale vyveze i náš 
bus)
Trubači v 16 hodin na náměstí
Vánoční prodejní výstava řemeslníků         
v zámku
Výstava betlémů na faře sv. Michala

Desítky historických budov maleb-
ného rakouského vánočního města 
číslo 1 vč. nejstaršího domu Rakouska
Městem chodí Christkindl

2.den: Skvělý volný program pro Vás. 
Na výběr máte 4 varianty:

volný den v Ježíškově městě Steyru 
s dopoledními nákupy, adventními 
trhy a všemi adventními atrakcemi 
města vč. vstupů Jezulátka.
celodenní pobyt ve fantastických 
termálních lázních Bad Hall, kam 
Vás ráno odveze náš bus a kam si pro 
Vás i náš bus přijede

LUXUSNÍ 
PRODLOUŽENÝ 
VÍKEND 
V JEŽÍŠKOVĚ MĚSTĚ
ŠTÝRU
Hotel ****
v samém centru 
rakouského města 
Vánoc

DO 200 M OD HOTELU JE: 
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Večerní procházka starým městem 
s ponocným a lucernami ( v ceně )

VÁŠ HOTEL**** VE ŠTÝRU  
Skvělé ubytování v samém historickém centru Ježíškova města – rakouského 
města Vánoc Štýru. 

Čtyřhvězdičkový romantický hotel v 500 let starém domě s pokoji s veškerým 
komfortem od TV  a minibaru po internetovou přípojku. 
Jedinečný výhled na soutok řek Enns a Steyr a na panorama města se zámkem, 
kostelem sv. Michala  a Starým městem je z restaurace  a wellnes centra,…. 
Před hotelem je plovoucí betlém na vorech. Vánoční muzeum, náměstí či adventní 
trhy jsou vzdáleny jen pár metrů…. 
Panoramatická restaurace či sto let stará ručně vyřezávaná dřevěná 
Flosserstube zvou k posezení.  V domě je restaurace a lá carte, nabízíme i večerní 
menu. Bufetová snídaně je od 6 do 10 hodin  a nabízí i čerstvé ovocné šťávy či 
ovoce… Panoramatická wellness oáza se saunou, párou, vířivkou s výhledem na 
Staré město,….  jedinečný výhled na soutok řek. 

 2      Ideální i pro firemní kolektivy – 120 m  moderních prostor s veškerou technikou
a jedinečným balkónem nad řekou.
 

Výhled na soutok řek z hotelové restaurace

Hotel

hotelový pokoj

Termální lázně Bad Hall 
(14 EUR ):
! vnitřní bazén  –  32°C
! panoramatický venkovní bazén 

–  33°C
! bazén s masážními lehátky    

–  33°C  s vnitřní a vnější částí
! panoramatické vířivky 34°C
! římské lázně
! jodové parní lázně

Svět saun ( i s bazény 19 EUR ):
10 různých saun 
slaná pára
ledový bazén, atd.

   TRASA:  A

bazilikou Pöstlingberg. …. Návrat do 
Prahy do půlnoci.

 Termín: 14.12. – 16.12.
 Cena: 4.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh 
v hotelu **** v centru Steyru 
s bufetovou snídaní a 3 chodovou večeří, 

Štýr - největší betlém na světě Christkindl

průvodce, uvedené výlety (bez vstupů), 
využívání wellnes centra v hotelu, 
večerní procházku s ponocným včetně 
výstupu na věž katedrály, pojištění CK 
proti úpadku. Doplatek: 1/1 - 900 Kč

Termín 2013:                    13.12. - 15.12.

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 
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1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Würzbur g – adventn í  t r hy  na  
historickém náměstí Marktplatz, barokní 
rezidence (UNESCO) – nejlepší barokní 
stavba v Německu, středověký Starý 
mohanský most se sochami a řada 
dalších památek. Ubytování v hotelu 
***superiore  v lázních Bad Kissingen.  
Po ubytování  máte na výběr:
! termální lázně Kiss Salis (cca 3 km od 

hotelu, dovezeme vás) možnost 
navštívit zdejší adventní trhy

! adventní trh v centru lázní a 

 před půvabnou 

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
NĚMECKÁ 
ADVENTNÍ MĚSTA
S KOUPÁNÍM 
V NEJLEPŠÍCH NĚMECKÝCH 
TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH

nejdelší 
betlém na světě vykreslený ze 
světelných trubic

TERMÁLNÍ LÁZNĚ KISS SALIS   (cca 3 km od hotelu, dovezeme vás)
21.000 m  vodní plochy

 2 venkovní termální bazény 
-  32–34°C s kanálem divoké vody 
-  a tzv. „horký“ bazén 35°C s vodopádem a různými tryskami 
   a bublinkami

Vnitřní areál s:
-  hlavním bazénem s bublinovými lehátky a vodopádem
-  vířivka 37–38°C
-  bazén se slanou vodou s vysokou koncentrací soli 34–35°C
-  bazény s Kneipovou metodou 
   na ponoření (38 a 18°C) 
   i na chození (35 a 18°C)
-  dětský bazén

Saunapark například s:
-  Planetárium – horké 
   relaxační lavice 40°C

       vzduch s aromaoleji                  
       a souhvězdí na stěnách 

-  Aromasauna
-  Klidová sauna
-  Velká dřevěná sauna s otevřeným ohněm v kamnech uprostřed
- Panoramatická sauna s prosklenou stěnou a výhledem do zimní 
   zahrady
-  Sauna bar, Tropický déšť a další atrakce

Na galerii různé relaxační a léčebné atrakce – inhalace soli, skleněné 
vany, solária. Horké kameny atd. 
V ceně vstupu již i saunapark 
– 11 EUR/2 hod., 14 EUR/3 hod., 17 EUR/4 hod. 
Náš bus zájemce odvete do Kiss Salis. Návrat je před večeří. 
Kdo chce zůstat déle, může pak dojet taxi, cca 3 km do hotelu.

Německé město Vánoc 
Rothenburg

Německé muzeum Vánoc.

nejslav
nější adventní trhy světa.

kolonádou (dovezeme vás)
! volný vstup do hotelového wellnes 

centra či další možnosti sportů             
a zábavy v hotelu

2. den: 
 se představuje sloganem 

„Sen v bílém“. Jen málo měst se 
zachovalo v původní středověké podobě, 
jedním z nich je právě Rothenburg – 
kompletní opevnění, křivolaké uličky…. 

 Na žádném 
j iném místě  nevykouz l í  souhra  
středověkých kulis a bílé nadílky tak 
podmanivou atmosféru jako zde. 
Křivolaké uličky, fascinující zasněžené 
střechy a vůně bílého svařeného vína, 
tak typická pro Franky. Legendární 
vánoční trh Reiterlesmarkt  s tradicí 500 
let. Obchody Käthe Wohlfahrt – 
světoznámé obchody s vánočním zbožím 
–  o z d o b y,  h i s t o r i c k é  p a n e n k y                     
a medvídci,…..  Norimberk – -

 Hrad, 
Dürerův dům, minipivovar, uličky,... 
Doporučujeme návštěvu obchodu 
s vánočními dekoracemi světoznámé 
firmy Käthe Wohlfahrt – dřevěné 
louskáčky, vánoční pyramidy, hrací 
skříňky,….a další typické produkty 
staroněmeckých Vánoc. Typické bavor-
ské dárky. Obchod je přímo na pěší zóně  
u  p a t y  k o s t e l a  s v .  L o r e n c e .  
Bratwursthäusle - již od roku 1313 jsou 
zde k dostání slavné Norimberské 
klobásky, které mají nejen přesné 
složení, ale které musí mít přesně 
stanovenou délku ... Pravé Norimberské 
klobásky ochutnáte zkrátka jenom          
v Norimberku.  Návrat do půlnoci.

Termín: 08. 12. –  09. 12.
Cena: 2.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh se 
snídaní (bufet včetně šampaňského)       
v hotelu***superiore s bazénem ( vstup 
do bazénu i saun v ceně ) , průvodce, 
pojištění proti úpadku CK. 
Doplatek: večeře (bufet) 450 Kč
Příplatek 1/1: 400 Kč

Termín 2013:                    07.12. - 08.12.

Termální lázně Kiss Salis

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

   TRASA:  B

VÁŠ HOTEL *** SUPERIORE
V NEJSLAVNĚJŠÍCH NĚMECKÝCH LÁZNÍCH BAD KISSINGEN 
podrobný popis na straně 25

váš hotelový pokoj

hotelový bazén
2váš pokoj 40m

Norimberk - adventní trhy 

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
! Hotel***superiore s velkým 

wellness centrem - vnitřní         
i venkovní bazén viz. str. 25

! Rothenburg – hlavní město 
německých vánoc s Němec-
kým muzeem Vánoc,s největší 
sbírkou vánočních předmětů 
v nejkrásnějším středověkém 
městě Německa

!  Nejslavnější německé trhy                      
v Norimberku

!   památka UNESCO Würzburg 

Rothenburg



   TRASA:  B

a bílé nadílky tak podmanivou atmosféru 
jako zde. Křivolaké uličky, fascinující 
zasněžené střechy a vůně bílého 
svařeného vína, tak typická pro Franky. 
Legendární vánoční trh Reiterlesmarkt    
s tradicí 500 let. Obchody Käthe 
Wohlfahrt – světoznámé obchody            
s vánočním zbožím – ozdoby, historické 
panenky a medvídci,….. Würzburg – 
adventní trhy na historickém náměstí 
Marktplatz, barokní rezidence (UNESCO) 
– nejlepší barokní stavba v Německu, 
středověký Starý mohanský most se 
sochami a řada dalších památek. 
Ubytování v hotelu ***superiore              
s velkým wellness centrem (vnitřní             
i venkovní bazén, sauny – otevřeno do 22 
hodin a ráno od 7.00.) v lázních Bad 
Kissingen.
2. den: Bamberg – výborně zachovalé 
středověké město, které je na seznamu 
památek UNESCO a o kterém by se daly 
psát knihy, nabízí adventní trh provo-
něný ovocnými punči – regionální 
specialita. 35 jesliček po starém městě 
přitahuje návštěvníky z celého světa. 
Radnice uprostřed řeky, skvostné 
kostely a zámecké rezidence na několika 
návrších, čtvrť Malé Benátky,………..….. 
Zastávka v Bayreuthu – město spojené  
s Wagnerem, zámky, opera,… a adventní 
trhy. Bayreuth se stal před 400 lety 
sídelním městem markrabat.  Město je 
romanticky  osvětleno -

V městském kostele bývá 
výstava jesliček, „vánoční vesnička“ je 
před Starým zámkem. Návrat do půlnoci.

Termíny: 01.12. – 02.12.
                  08.12. – 09.12.
                15.12. – 16.12.

Cena: 2.950 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh se 
snídaní (bufet včetně šampaňského)        
v hotelu*** superiore, průvodce, 
pojištění proti úpadku. 

Doplatek: večeře (bufet) 450 Kč
Příplatek 1/1: 400 Kč

 je ozdobeno         
7 kilometrů dlouhým světelným 
řetězem. 

VÁŠ HOTEL *** SUPERIORE
V NEJSLAVNĚJŠÍCH NĚMECKÝCH LÁZNÍCH BAD KISSINGEN 
s velkým vlastním wellness centrem, vnitřní i venkovní bazén pro naše 
klienty až do 22 hodin.

2Pokoje velké 40 m  se sprchou a WC, mnohdy i malým kuchyňským 
2koutem, balkon či terasa10 m  s výhledem do parku. Vlastní vodní svět     

(v ceně) – venkovní bazén ( je otevřen pouze při příznivém počasí ), vnitřní 
areál – v bazénu je ostrovní jeskyně s vodopádem a hrou světel – jako        
v tropickém oceánu, vodní atrakce – masážní vodní lehátka, vířivky, vodní 
fontány,….. Pohoda jak u moře do 22 hodin večer a od 7 hodin ráno, voda 
27 - 29°C. Sauny jsou pro naše klienty rovněž otevřeny do 22 hodin.
! Bohaté bufetové snídaně se šampaňským
! 2 restaurace, obvykle zajišťujeme večeři při svíčkách 
!  večeře -  bohatý bufet včetně polévek a salátů
! Vinárna se skvělými franckými víny
! Coctail Bar s krbem
! Piazzetta s tancem každý den
! Kryté squashové kurty i tenisové kurty                              

fitness,welness, kuželky, kulečník, ….
! Pro firmy – plně vybavené kongresové prostory !!!!
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Rothenburg - německé město Vánoc

váš hotel*** superiore

váš hotelový pokoj

VÍTE, ŽE 
světoznámé a dnes nejrenomovanější německé lázně Bad Kissingen na 
severu Bavorska navštěvovali „celebrity“ po staletí stejně jako Karlovy 
Vary? 

a který   Z nekonečného seznamu, který mapuje významné lázeňské hosty  
je přehlídkou snad všech evropských šlechticů od roku 1500, připomeňme 
jen namátkou: bavorští králové, například Ludvík I. či světoznámý Ludvík 
II., bavorský šlechtický rod Thurn Taxis, z uměleckého nebe Oscar Strauss, 
Richard Strauss či Henryk Sienkiewitz, rakouský císař František Josef a 
jeho půvabná žena Elizabeth, řecký král, Otto I., ruský car Alexander II., 
Oskar I. – král švédský a norský,….

Pobývali zde sestra Napoleona Caroline Bonaparte či generál Zeppelin,….

Letos čekají lázně na vás, dámy a pánové, vaše jasnosti…….

Bamberk

Jezdíme 9 let            

a n e b  n e j k r á s n ě j š í  b a v o r s k á  
historická města v čase adventu

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
 se 

představuje sloganem „Sen v bílém“. Jen 
málo měst se zachovalo v původní 
středověké podobě, jedním z nich je 
právě Rothenburg – kompletní opevnění, 
křivolaké uličky…. 

 Na žádném jiném místě 
nevykouzlí souhra středověkých kulis      

SEN V BÍLÉM

Německé město Vánoc Rothenburg

Německé muzeum 
Vánoc.

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
! Hotel***superiore s velkým 

wellness centrem - vnitřní         
i venkovní bazén

! Rothenburg – hlavní město 
německých vánoc s Němec-
kým muzeem Vánoc,s největší 
sbírkou vánočních předmětů 
v nejkrásnějším středověkém 
městě Německa

!  Bamberg – 1000 středově-
kých budov v obrovském 
starém městě je na seznamu 
UNESCO a v čase Vánoc nabízí 
cestu betlémů. 

! Würzburg – UNESCO město 
s krásným trhem

! Bad Kissingen – prestižní 
německé lázně a váš hotel 

2s 500 m  wellnes s bazény       
a saunami 

Termíny 2013:      30.11. - 01.12., 07.12. - 08.12.
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1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Adventní Pasov –

Jedinečná věc –
–  obvykle 

. Nebude chybět prohlídka 
města... Po koncertu a prohlídce se kolem 
14-15 hodiny ubytujete a už se můžete 
„cournout“ kam chcete – sami…  nebo 
s naším průvodcem. Můžete se projet lodí 
na soutok tří řek. Můžete navštívit 
muzeum skla – 

, hotel, kde bydlí 
celebrity od středověku do dnes atd. 
Barokní město Pasov slaví letos 350 leté 
výročí přestavby v italském barokním 
stylu. Největší sbírka českého skla na 
světě v „nejkrásnějším domově skla“ na 
světě – sbírka 30 tisíc skleniček a dalších 
předmětů z let 1700-1950 ze sklářských 
oblastí Čech , Slezska a Bavorska, Ruska, 
Španělska, Francie,…5 poschodí, 60 
sálů, 600 vitrín – super tip pro chladné 
počasí.. Pasov si skvěle užijete. Barokní 
dóm sv. Štěpána je dlouhý 101 metrů       
a ukrývá největší varhany na světě, které 
mají víc jak 15 tisíc píšťal  a kolem 30 km 

ADVENT 
V PASOVĚ 
A NA INNU
Hotel **** v centru

 

 

adventní trhy před 
dómem jsou jen pár kroků od vašeho 
hotelu.  největší 
varhany na světě odpolední 
koncert

největší sbírka českého 
křišťálu na světě

Pasov - adventní trhy před dómem - jen 100 metrů od hotelu. 

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

různých „zvukovodů“. Krásný den 
v adventním Pasově s noclehem přímo 
v srdci města ale ještě nekončí...Pro 
zájemce: kdo budete chtít – odvezeme 
Vás zdarma v podvečer na jedinečný 
plovoucí vánoční trh. Rozhodnout se 
můžete až na místě podle vlastní nálady. 

 
v Vilshofen an der Donau – opět pouze 
s CK Permon – vítěz soutěže originálních  
adventních trhů, která proběhla mezi 
400 bavorskými městečky…. Část 
adventního trhu je na lodi a část na 
Dunajské promenádě. Na lodi i 

 – délka 20 
metrů, výška 3,5 metru. Například Josef 
je 3 metry vysoký. Dolnobavorské 
speciality, vánoční strom s 4.000 světly 
a s 1.500 vánočními koulemi.
2. den: Tento den máte na výběr dva 
programy, rozhodnout se můžete  až  na  
místě  podle  chuti… 

 – Vysadíme Vás  v termál- 
ních lázních Bad Füssing, kde máte na 
výběr tři areály s celkovou vodní plochou 

212.000 m . Léčivé účinky, relaxace, voda 
je teplá 29 – 42 °C. Celý den si můžete 
užívat v masážních lehátkách, pod 
tryskami atd. Největší německé termální 
lázně. Skvělé ceny vstupného – jen cca 8 
EUR na den či 4 hodiny. 

– Burghausen – 
nejdelší hrad na světě, jehož délka 
přesahuje 1 kilometr. V tomto termínu 
atraktivní adventní trh. Altötting – 
adventní trhy v hlavním německém 
poutním městě (jedno ze 6 nejdůleži-
tějších evropských poutních míst) jsou 
na náměstí „3 kostelů“. Alltöting má 400 
let dlouhou betlémářskou tradici. 
Betlémy můžete vidět v bazilice sv.Anny, 
ve  f a rn ím kost e le  i  v da lš íc h  
svatostáncích. Betlém je i před bazilikou. 
Specialitou je mechanický betlém se 130 
pohyblivými figurami. Z roku 1928. Ve 
městě je i známá monumentální kruhová 
malba Panorama Jerusaléma.
Adventní trhy na zámku Tüssling – 
novinka v našem zavedeném zájezdu - 
řada z vás si asi pamatuje romantický 
adventní trh na zámku Hexenagger, kam 
jsme po léta jezdili s našimi zájezdy. 
Tento trh se ze zámku nedaleko 
Regensburku „přestěhoval“ na zámek 

Unikátní plovoucí vánoční trh

největší 
deskový betlém světa

PROGRAM 
TERMÁLKY

PROGRAM 
ADVENT NA INNU  

VÁŠ HOTEL**** V PASOVĚ
má skvělou polohu na začátku pasovské pěší zóny. Leží jen pár pěších minut od 
dómu a od adventního trhu, cca 200 m pěšky je k Dunaji i k Innu. Historický hotel 
založený roku 1512 ukrývá za historickými fasádami vysoký komfort bydlení. 
Pokoje byly kompletně zrekonstruovány roku 2007. Pokoje jsou vybaveny 
koupelnou s vanou či sprchou, WC, fénem, rádiem, telefonem a LCD televizorem. 
V hotelu je sauna, solárium a restaurace. Přímo proti hotelu je velmi příjemná 
typická restaurace s čerstvými rybami i jinými specialitami. V okolí je celá řada 
dalších restaurací, obchodů a především historických památek. Opravdu 
vynikající poloha.
 

TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD FÜSSING
! nejlepší bavorské termální lázně  a jedny z nejlepších v Německu, zároveň 

největší německé lázně, co do vodní plochy i co do počtu léčených pacientů 
(klouby, svaly, páteř, nervová onemocnění, rehabilitace po úrazech atd.)
! v Bad Füssingu je celkem 100 bazénů s termální vodou (vč. hotelových          

a léčebných), z toho jich je 44 ve 3 velkých areálech – můžete si vybrat ...
! vodá tryská z hloubky 1.000 metrů s a je teplá 56°C
!Therme I.: nejstarší areál má 4 vnitřní bazény, 6 venkovních bazénů,                 

22 menší bazény, 2 jeskyně, vývěr sirné vody, vodní plocha 3.000 m , 
teplota vody 29 – 42°C
!Europa Therme: 4 vnitřní bazény, 9 venkovních bazénů, 6 menších bazénků, 

hlavní atrakcí je 120 m dlouhý kanál proudící vody, která vás při vaší 
2relaxační chůzi lehce nadnáší stále dokola…. vodní plocha 3.000 m , 

teplota vody 27 – 39°C
!Johannesbad:  nejnovější areál – 6 vnitřních bazénů, 7 venkovních bazénů, 

2vodní plocha 5.000 m , teplota vody: 28 – 39°C
!Saunahof: klasický bavorský statek ze 17. století hostí mistrovský areál 

saun – ve čtvercovém dvoře jsou sauny všude – v bývalých obytných 
místnostech i v bývalých stájích – různé finské sauny, římské parní lázně, 
bylinkové sauny, chlebová sauna, ….uprostřed dvora je termální bazén,…. 
Propojení s Therme I.

   TRASA:  E

Burghausen Altötting

Tüssling – více jak 120 umělců vystavuje 
a prodává svá díla v dřevěných 
adventních boudách, v zámeckém 
nádvoří, v zámeckých maštalích, ve 
starých klenutých sálech i v zámeckém 
parku. Zámecký park se mění ve vánoční 
prožitkový park se stovkami světelných 
pyramid, svící, loučí,…….. 
Návrat do Prahy do půlnoci.

Termín: 08.12. – 09.12.
Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh 
v hotelu **** vč. snídaně v centru 
Pasova, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku.     Příplatek 1/1: 450 Kč

Termín 2013                    07.12. - 08.12.

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
!  Centrálně položený hotel **** 

přímo na pěší zóně Starého 
města jen pár kroků od 
adventního trhu u dómu.

! Letos fantastický termín           
2. adventního víkendu

!  Jedinečný koncert  - největší 
varhany na světě vás svým 
zvukem ohromí 

!  2 skvělé noviny v programu – 
plovoucí adventní trh a trh na 
zámku

 Dvojitý program na výběr            
v neděli

!

Pasov - trh jen pár kroků od vašeho hotelu
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HIT LOŇSKÉHO ROKU

!  nejvyšší kostelní věž na světě
!  nejvyšší cihlová kostelní věž na 

světě
!  největší světová sbírka betlémů
!  největší svět saun na světě
!  největší hospoda na světě
!  největší evropská skleněná kupole
!  největší evropský svět tobogánů
!  nejdelší evropský tobogán
!  největší evropský vodní ráj 

s termální vodou

Ulm, Augsburk, Landshut, Erding, 
Mnichov

ADVENT VE STÍNU 
KATEDRÁL
aneb advent
superlativů

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Švábské město Ulm – více jak 100 
adventních stánků na jednom z největ-
ších německých 

s neuvěřitelnou výškou 161,6 m. 
Münster je po kolínském dómu největším 
gotickým chrámem v Německu a byl 
vystavěn rodinou Parléřů. Neuvěřitelné 
vnitřní prostory o délce 123 m, šířce 48 a 
výšce 42 m. Oltář je vysoký 26 metrů. 
Odvážlivci mohou vystoupit i na věž – 
768 schodů – to už je trochu peklo…. 
Augsburg  - advent v „metropoli“ 
Švábska – jeden z nejkrásnějších a 
nejstarších adventních trhů v Německu, 
starý víc jak 500 let, před průčelím 
překrásné renesanční radnice, zvané 
„perla romantické cesty“. Nebeský 
poštovní úřad –pobočka slavného 
rakouského Christkindlu, průčelí radnice 
jako adventní kalendář, nepravidelné 
vstupy andělů na trh, skvělý výhled na 
adventní trh z věže Perlachturm či z oken 
Zlatého sálu radnice. Švábské město 
N o c l e h  v h o t e l u  * * * s u p e r i o r e  
v Königsbrunnu, cca 12 km od vnitřního 
města Augsburku. 
2.den: Dvojitý program na výběr – 

adventních trhů pod 
n e j v y š š í  ko s t e l n í  v ě ž í  s v ě t a  

advent v bavorské metropoli či jedny 
z nejlepších evropských termálů – 
koupání a relaxace: Varianta1:Mnichov 
– prohlídka bavorské metropole a jejích 
adventních trhů – hlavní adventní trh je 
před radnicí a poprvé se konal roku 1806, 
slavný je jesličkový adventní trh. 
V nádvoří radnice je betlém, adventní 
trhy se táhnou v ulicích Kaufingerstrasse             
a Weinstrasse kolem radnice, jsou zde 
výborné obchody i největší hospoda na 
světě, zapsaná v Guinessově knize 
rekordů, která patří slavnému pivovaru. 
Tady se můžete vyfotit s typickým 
„Bavorákem“. Jesličkový trh je rovněž 
blízko radnice. Vánočních stánků je víc 
jak 200. V Mnichové jsou slavné galerie a 
muzea.  Doporučujeme návštěvu 
B a v o r s k é h o  n á r o d n í h o  m u z e a                   
s  

Varianta2:

2Termální ráj: 9.000 m
2Svět saun: 13.000 m
2Galaxy: 11.400 m

Landshut – jedny z nejkrásnějších 
bavorských adventních trhů v hlavní 
městě Dolního Bavorska s 800 letou 
historií. Nejvyšší cihlová věž světa – 
Martinova věž – 131 metrů vysoká. 
Rodiště architekta Vladislavského sálu 
na Pražském hradě. Historické centrum 
tvoř í  u l i ce  se  š t í t ovými  domy 
s podloubím – Staré a Nové město. 
Návrat do Prahy mezi 22 a 24 hodinou.

Termín: 01. 12. – 02. 12.
Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x 
nocleh v hotelu*** superiore vč. snídaně, 
pojištění proti úpadku CK.
Doplatek: večeře v hotelu – 470 Kč 
(nutný počet minimálně 15 osob, jinak 
v nějaké restauraci v okolí). 
Příplatek 1/1: 400 Kč

Termíny 2013:                  30.11. - 01.12.

největší světovou sbírkou betlémů 
na světě. 

Největší evropský vodní ráj s termální 
vodou s největším evropským světem 
tobogánů s nejdelším evropským 
tobogánem:

   TRASA:  B

VÁŠ HOTEL ***superiore 
Má komfortně zařízené pokoje se sprchou či vanou a WC, sat. TV, radiem                
a telefonem, je k dispozici sauna. Nedaleko hotelu (10 -15 pěších minut) jsou velké 
lázně  Königstherme, které jsou otevřeny až do 23 hodin. Je zde velký saunový 
svět se sedmi různými saunami i několik tobogánů (black hole má délku 100 
metrů). www.koenigstherme.de

TERMÁLNÍ  RÁJ  ERDING

GALAXY: 

2NEJVĚTŠÍ SVĚT SAUN NA SVĚTĚ NA PLOŠE 13.000 m
SAUNY – CELKEM 25 RŮZNÝCH, 

21.450 m  tyrkysově modré  horké vody (33 – 40°C), 80 m dlouhý bazén, 
největší evropská skleněná otevírací kupole s průměrem 56 metrů, 
až 11 m vysoké palmy

Evropský největší svět tobogánů s celkovou délkou skluzavek: 
1 kilometr a 400 metrů!!!
Je tu evropský nejdelší tobogán s délkou 360 metrů. 
High Fly – letíte vzduchem až 7 m daleko. 
Kamikaze – sklon 60 , X-Treme – až 72 km/hod…. 
Ale i skluzavky pro celou rodinu. 
Celkem 16 skluzavek a tobogánů je omezeno věkem v rozmezích:  
3 - 6 let, od 6, od 8, od 10 a od 14 let.

například sauny v Římské vile – aneb „jako staří Římané“, Villa Toscana – 
středomořské prostředí, místnost se solnými kameny, sauny na jezeře 
s výhledem na hladinu venkovního bazénu s vodním oparem, jeskyně s až 
5 m vysokým gejzírem, tradiční bavorská horská chata plná vonícího 
dřeva, sauna, kde se podává ledové nealko pivo Erdinger, keltská 
„stonehenge“ sauna, tropická sauna, pavilon růží, aromasauna, 
meditační sauna s hudbou, sauna s hvězdnou oblohou, biosauna, 
citrusová sauna, ...

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

Ulm - Rybářská čtvrťAdventní trhy Augsburg
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Malebná krajina hradů a brázděných 
měst kolem řeky Neckar, Špičkové 
adventní trhy v městech Heidelberg,  
Stuttgart, Bad Wimfen, Schwäbisch 
Hall  a Rothenburg.

      

1.den:  Odjezd z Prahy v 5.30 hod. 
Heidelberg – univerzitní město 
(nejstarší německá universita založená 
roku 1386) se světoznámým zámkem – 
symbolem romantiky – královský sál, 
gigantický sud, německé lékárnické 
muzeum. Adventní trh v zámku. 
Romantické staré město na řece Neckar 
se Starým mostem. Adventní trhy na pěti 
historických náměstích – například na 
Universitním náměstí je 80 stánků  
s keramikou, skleněnými koulemi, 
svíčkami, dřevěnými hračkami i známým 
heidelberským svařeným vínem. Na hrad 
lze vyjet pozemní lanovkou – nejstarší, 
která je na elektrický provoz dosud 
v provozu a zároveň nejdelší horskou 
železnicí v Německu (na hrad vede pouze 
1. úsek). 

 Možná vás přivítá sám 
současný majitel hradu - svobodný pán 
Marcus Freiherr von Gemmingen-
Hornberg, jehož rodina vlastní hrad 400 
let. Panoramatická restaurace, vinotéka.
2.den: Den plný kontrastů na dvou top 
adventních trzích – obřím a světo-
známém  a malém romantickém. Den 
plný kontrastů s možností koupání 
v solných lázních či s možností návštěv 
top auto muzeí.  Dopoledne Stuttgart – 
metropole spolkové země Bádensko-
Württembersko -  zdejší adventní trh 
patří k nejstarším, největším a nejkrás-

STARONĚMECKÉ 
VÁNOCE 
na Hradní stezce
s noclehy ve ****
hradním hotelu

Nocleh v hradním hotelu 230 
m vysoko nad romantickým údolím 
řeky Neckar, který leží na nádvoří 
hradu rytíře Götze von Berlichingen - 
Hornberg.

nějším v celé Evropě. Kolem 270 
překrásně vyzdobených domečků 
vytváří malé vánoční město. Historické 
pozadí adventnímu městečku dodávají 
Starý a Nový zámek, klášterní kostel        
a řada dalších historických budov. Něco 
pro pány: Nechte své manželky                 
a přítelkyně užívat si překrásného 
vánočního trhu a sami navštivte jedno 
z top evropských auto muzeí – 
Mercedes či Porsche ( nové muzeum 

2s cca 80 vozy na výstavní ploše 5800 m . 
Muzeum Mercedes – špičková moderní 
architektura skrývá poklady auto 
historie od prvních vozů po futuristické 
projekty – celkem 1500 exponátů na 

2ploše 16500 m  zahřeje duši každého 
milovníka rychlých kol. V podvečer Bad 
Wimfen – zdejší adventní trh má několik 
superlativů – je to jeden z nejtradič-
nějších, nestarších i nejkrásnějších 
adventních trhů v duchu staroněmec-
kých Vánoc. Město dostalo privilegium 
k pořádání adventních trhů roku 1487 od 
císaře Fridricha III. Trh se jmenuje 

  a kulisu 
mu dělají malebná zákoutí s brázděnými 
domy, s největší Císařskou falcí na sever 
od Alp či s Modrou věží (postavena roku 
1200), na jejímž vrchu dodnes bydlí 
rodina. Středověké staré město 
s křivolakými uličkami a hrázděnými 
domy láká k procházkám. V Michelinské 
tradiční restauraci můžete ochutnat          
i místní speciality, tak blízké francouzské 
kuchyni. Alternativním programem je 
koupání v solných termálních lázních cca 
10 minut pěšky od centra. Nocleh opět 
v hradním hotelu.
3.den: Schwäbisch Hall –  historické 
město plné hrázděných domů a 
malebných křivolakých uliček ,slavné 
obrovské kostelní schodiště, kde se v létě 
hraje divadlo, desítky malebných 
brázděných domů a půvabný adventní 
trh letos poprvé přímo pod schody 
kostela sv. Michaela. Půvabná zákoutí na 
řece Kochler lákají fotografy.   

 s e  
představuje sloganem „Sen v bílém“. Jen 
málo měst se zachovalo v původní 
středověké podobě, jedním z nich je 
právě Rothenburg – kompletní opevnění, 
křivolaké uličky…. 

„Staroněmecký vánoční trh“

Německé 
m ě s t o  Vá n o c  Ro t h e n b u r g

Německé muzeum 

   TRASA:  B

Vánoc.  Na žádném jiném místě 
nevykouzlí souhra středověkých kulis      
a bílé nadílky tak podmanivou atmosféru 
jako zde. Křivolaké uličky, fascinující 
zasněžené střechy a vůně bílého 
svařeného vína, tak typická pro Franky. 
Legendární vánoční trh Reiterlesmarkt    
s tradicí 500 let. Obchody Käthe 
Wohlfahrt – světoznámé obchody             
s vánočním zbožím – ozdoby, historické 
panenky a medvídci,….. 
Návrat do Prahy do půlnoci.

Termín: 07.12. – 09.12.
Cena: 6.300 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh 
v Hradním hotelu **** vč. snídaně, 

 

Váš Hradní hotel ****
Je umístěn v historické budově na spodním nádvoří hradu Hornberg. Například 
restaurace je v bývalé konírně. Jedinečná nabídka adventu v historických 
městech v kombinaci se zážitkem nocování ve starém hradě, a to s komfortem 
****.

 

Stuttgart - adventní trhy 

Vítám vás v hradním hotelu 

Heidelberg - adventní trhy 

průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Příplatek 1/1: 1.000 Kč

Termíny 2013:                06.12. - 08.12.

Schwäbisch Hall

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 
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KOUZLO 
NĚMECKÉHO
ADVENTU

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin.  
Stuttgart – metropole spolkové země 
Bádensko-Württembersko - zdejší 
adventní trh patří k nejstarším, největším 
a nejkrásnějším v celé Evropě. Kolem 
270 překrásně vyzdobených domečků 
vytváří malé vánoční město. Historické 
pozadí adventnímu městečku dodávají 
Starý a Nový zámek, klášterní kostel        
a řada dalších historických budov. Něco 
pro pány: Nechte své manželky                 
a přítelkyně užívat si překrásného 
vánočního trhu a sami navštivte jedno 
z top evropských auto muzeí – 
Mercedes či Porsche ( nové muzeum 

2s cca 80 vozy na výstavní ploše 5800 m . 
Muzeum Mercedes – špičková moderní 
architektura skrývá poklady auto 
historie od prvních vozů po futuristické 
projekty – celkem 1500 exponátů na 

2ploše 16500 m  zahřeje duši každého 
milovníka rychlých kol. Eslingen - 
zastávka v půvabném městečku               
s hrázděnými domy - romantický 
adventní trh. Ubytování v hotelu ****      
těsně u starého města  v Ulmu.
2. den: Švábské město Ulm – více jak 
100 adventních stánků na jednom 
z největších německých 

s neuvěřitelnou výškou 161,6 m. Můžete 
vystoupit na věž do 141 metrové výšky 

adventních 
trhů pod nejvyšší kostelní věží světa 

(4 EUR). Za jasného počasí výhled na 
Alpy včetně Zugspitze. Do kostela se 
vejde 20.000 lidí. Münster je po 
kolínském dómu největším gotickým 
chrámem v Německu a byl vystavěn 
rodinou Parléřů. Neuvěřitelné vnitřní 
prostory o délce 123 m, šířce 48 a výšce 
42 m. Oltář je vysoký 26 metrů. 
Odvážlivci mohou vystoupit i na věž – 
768 schodů – to už je trochu peklo…. 
Malebná Rybářská čtvrť s brázděnými 
domy se rozkládá přímo proti hotelu na 
druhém břehu Dunaje. Raně renesanční 
radnice s orlojem. Augsburg – jedno 
z nejstarších německých měst, zvané 
brána do Alp či italské město v Německu.
Radnice – německá renesance, Zlatý sál 
– snad nejreprezentativnější historický 
sál v Německu - advent v „metropoli“ 
Švábska – jeden z nejkrásnějších a 
nejstarších adventních trhů v Německu, 
starý víc jak 500 let, před průčelím 
překrásné renesanční radnice, zvané 
„perla romantické cesty“. Nebeský 
poštovní úřad – pobočka slavného 
rakouského Christkindlu, průčelí radnice 
jako adventní kalendář, nepravidelné 
vstupy andělů na trh, skvělý výhled na 
adventní trh z věže Perlachturm (70 m) či 
z oken Zlatého sálu radnice. Függerei – 
nejstarší sociální sídliště světa z roku 
1521 dodnes obydlené, Mariendóm z 10. 
století, Maxmiliánova ulice – jedna 
z nejkrásnějších ulic v jižním Německu 
s bohatými patricijskými domy – 
například renesanční Fuhherhäusern – 
zde hrával Mozart či bydlíval švédský 
král,…. V ulici jsou 3 monumentální 
kašny, řada kostelů, synagoga. Návrat 
do Prahy mezi 22 a 24 hodinou.

Termín: 08. 12. – 09. 12.
Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x 
nocleh v hotelu**** vč. bufetové 
snídaně, pojištění proti úpadku CK.
Doplatek: večeře v hotelu – 450 Kč 
Příplatek 1/1: 580 Kč

Termín2013:                    07.12. - 08.12.

   TRASA:  B

VÁŠ HOTEL **** 
v Ulmu je položen na dunajském břehu s pohlednicovým pohledem na panorama 
starého města Ulmu s nejvyšší kostelní věží světa. Moderně zařízené komfortní  
pokoje se sociálním zařízením jsou vybaveny moderní  plochou televizí se 
satelitními programy, minibarem, telefonem a bezplatným připojením k internetu. 
Koupelna je vybavena fénem. Restaurace s mezinárodní i regionální bavorsko-
švábskou kuchyní, lobby bar. Co je podstatné – z hotelu jste pěšky za 10 minut 
v historickém centru starého Ulmu – adventní trhy jsou otevřeny do 21.30 hodin. 
Za stejnou dobu jste i v centru Neu-Ulmu, kde historický adventní trh je otevřen až 
do 21.30 hodin.
Pokud budete chtít zakoupit zájezd pro vaši firmu: hotel je vybaven velkým 
kongresovým centrem – 10 jednacích sálů je až pro 850 lidí.

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
!  Hotel****  přímo u starého 

města v Ulmu
! adventní trh pod nejvyšší 

kostelní věží na světě je cca 10 
min. pěšky od vašeho hotelu

!  jeden z největších a nej-
krásnějších adventních trhů    
v Evropě ve Stuttgartu

VÍTE, ŽE 
! je Ulm rodištěm Alberta Einsteina?
! je v Ulmu řada muzeí, například unikátní muzeum chleba?
! z vašeho hotelu máte na jednu stranu 10 minut pěšky na adventní trh do 

spolkové země Bavorsko ( Neu-Ulm ) a na druhou stranu 10 minut pěšky 
na adventní trh do spolkové země Badensko-Württenbersko  ( Ulm )?

ULM - výhled od vašeho hotelu na panorama města

ULM - adventní trhy pod nejvyšší kostelní věží světa

Augsburg - adventní trhy 



Jezdíme 8 let   

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:

Největší  adventní  kalendář v 
N ě m e c k u  z  2 4  d o m ů ,  13 0 0  
hrázděných domů v jedinečném 
komplexu. 

P ř e k r á s n é  a d v e n t n í  t r h y  n a  
historických náměstích, památky 
UNESCO, vánoční les, čtyřhvězdič-
kový hotel, advent ve dvorech 
historických domů,… 

Pohoří Harz dělila desetiletí železná 
opona na západoněmecký Horní Harz                   
a východoněmecký Dolní Harz. Pohoří
čarodějnic, co se slétávaly na skalách 
Brocken, divokých údolí s vodopády, 
nostalgických železnic a překrásných 
starých měst se stovkami hrázděných 
domů, z nichž Goslar a Quedlinburg 
byly zapsány do katalogu Světového 
dědictví UNESCO.

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Na 
rozjezd vašeho adventního víkendu 
uděláme krátkou zastávku v Gernrode, 
kde uvidíte největší kukačky na světě 
vysoké 14 m a zapsané do Guinnessovy 
knihy rekordů. Románský klášterní 
kostel. Quedlinburg (UNESCO) – perla 
středověké architektury, překrásné 

 

Hotel ****

Goslar, Quedlinburg, Wernigerode, 
Gernrode

ADVENT 
V POHOŘÍ HARZ

 

VÁŠ HOTEL ****
leží v klidné části, téměř na samotě na kraji lázeňského parku v údolí Ilsental, 
krásně zařízené pokoje po rekonstrukci v loňském roce se sprchou/WC, televizí… 
U bufetové snídaně nechybí sklenka sektu.  K dispozici je sauna. 
 

Goslar

   TRASA:  F
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Quedlinburg

Goslar

město romantických hrázděných domů, 
pohádkový středověký adventní trh…      
a vrchol celého adventního dění v Harzu. 

- za soumraku nejkrásnější část adventu 
v  Quedlinburgu.  Quedlinburg – to je 
jedinečný soubor 1300 hrázděných 
budov (celkem 8 století) a jedna
z nejznámějších plošných památek 
Německa – a největší pozoruhodnost 
města? To je město samé jako jedinečně 
uchovalý celek. 

V jednom z nejstarších hrázděných domů 
Německa z roku 1340 je Muzeum 
h r á z d ě n ý c h  d o m ů .  N o c l e h  v e  
čtyřhvězdičkovém hotelu u paty 
nejvyššího harckého vrcholu Brocken na 
území národního parku Harz jen asi 4 km 
od Wernigerode, v jednom z nejkrás
nějších údolí Harzu v absolutně klidném 
místě.  K dispozici je sauna.
2. den: Po př íjemné snídani se 
šampaňským vás čekají adventní trhy ve 
dvou historických městech v podhůří 
Harzu .  Na „východě Německa”  
Wernigerode – „vánoční trh jak                        
z obrázkové knížky“ – náměstí s hrázdě-
nými domy a světoznámou radnicí. Na 
„západě Německa” Goslar (UNESCO) – 
historické hansovní, císařské a hornické 
město s gotickou radnicí, četnými 
kostely a Císařským domem (největší 
románský palác v Německu) se pyšní 
skvělým adventním trhem s 60 
a d v e n t n í m i  c h a l u p a m i ,  

 a s 

. Návrat do Prahy do půlnoci

Termín: 08. 12. – 09. 12.
Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x 
nocleh v hotelu **** vč. snídaně, 
pojištění proti úpadku CK.
Doplatek: večeře 450 Kč , 1/1 - 450 Kč

Termín 2013                     07.12. - 08.12.

Advent ve dvorech historických domů 

               

Největší adventní 
kalendář Německa z 24 domů.              

-

  

o b ř í m  
adventním kalendářem vánočním 
lesem – 36 rozzářených vánočních 
stromů

Goslar - největší románský palác v Německu
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Jezdíme 7 let 

1.. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. Pro 
pány nabízíme Audi museum v Ingol-
stadtu – více jak 80 automobilů                 
a motorek dokládá historii této auto 
značky. Pro dámy nabízíme nákupní 
horečku ve známém bavorském 
outletovém centru v Ingolstadtu – 
nákupní ráj – ve 120 buticích světových    
i německých značek je permanentní 
sleva 30 – 60 %. Ideální prostor nakoupit 
si dárky pro své blízké. Připravte si 
p ř e d e m  s v ů j  n á k u p n í  p l á n  n a  
internetových stránkách www. 
ingolstadtvil lage.com. Odpoledne 
ubytování v hotelu a vaše pohoda na 
adventních trzích  v městě UNESCO: 
Regensburg – romantický adventní trh     
s tradičními rukodělnými produkty se 
nachází v jednom  z nejkrásnějších měst 
světa (UNESCO památka) s dokonale 
zachovalými  1400 histor ickými  
budovami včetně 26 kostelů a desítek 
výškových gotických domů či nejstarší 
německé městské brány či nejstaršího 
m o s t u  v e  s t ř e d n í  E v r o p ě  č i  

NORIMBERK
ROTHENBURG
A REGENSBURG
V ČASE ADVENTU

Letos poprvé se skvělými nákupy pro 
dámy a s krásnými vozy AUDI pro 
pány 
... stejně jako loni s hotelem ****                  
s bazénem přímo v Regensburku.

nejvýznamnější gotické památky 
Bavorska (dóm). Adventní trh se 
nachází v nádvoří zámku Thurn Taxis, 
k t e r ý  j e  v ě t š í  n e ž  n a p ř í k l a d  
Buckinghamský palác. Trh otevírá 
každoročně kněžna Gloria von Thurn und 
Taxis. Na trhu představují svá díla lidoví 
umělci – řezbáři a kováři, tvůrci betlémů                
a luceren, skláři a hrnčíři a známí 
regenburští kloboučníci,…. Staro-
bavorské pochoutky na otevřených 
ohních – velký kotlík bowle, svařená 
vína: knížecí kalich, modrá krev, princův 
nápoj,….. Nebo  – 
kořalka vyrobená speciálně pro tento 
vánoční trh. Polévka v chlebu, špíz            
z divočáka, starohornofalcká vánoční 
cibule….. Další adventní trh se jmenuje 
Lucreziamarkt a je na historickém 
náměstí Haidplatz v samém srdci 
Starého města, je to trh uměleckých 
lidových řemeslníků. Třetí adventní trh 
je kolem kostela Neupfarrkirche a je 
centrálním regensburským adventním 
trhem….. Nocleh v hotelu **** s bazénem 
v Regensburku.
2. den: Váš pohodový den pro 2 hlavní 
m ě s t a  n ě m e c k é h o  a d v e n t u :  

 6 obchodů s vánočními 
dekoracemi slavné firmy Wohlfahrt. 
Nejzachovalejší středověké město 
Německa. 

- 180 dřevěných 
domků dekorovaných červenobílým 
suknem se každoročně umisťuje mezi 
třemi nejkrásnějšími trhy německa. 
Návrat do Prahy do půlnoci.

Termín: 15. 12. – 16. 12.
Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x 
nocleh v hotelu**** vč. snídaně, 
pojištění proti úpadku CK.
Doplatek: večeře 450 Kč
Příplatek 1/1: 420 Kč

Termín2013:                    14.12. - 15.12.

„zámecký duch”

Rothenburg – návštěva německého 
města Vánoc s Německým vánočním 
muzeem.

Nejslavnější adventní trh na 
světě  v Norimberku 

   TRASA:  B

Regensburg - adventní trh v zámku Thurn-Taxis

Norimberk - adventní trhy 

Regensburg - adventní trh Neupfarrkirche

tradice od roku 1313 

Norimberské klobásky 

Regensburg - adventní trh Lucreziamarkt

Váš HOTEL  ****
I letos u tohoto populárního zájezdu nabízíme 4 hvězdičkový hotel v Regensburku, 
a to při zachování původní ceny. Hotel v klidné poloze s restaurací a wellness – 
krytý bazén, sauna, pára (sauna i pára do 23 hodin), fitnness, kuželky – 2 dráhy. 
Pokoje s LCD televizemi, bezplatným internetem, sociálním zařízením (sprcha či 
vana, WC), fénem, telefonem i minibarem.

 

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
! H o t e l * * * *  s  b a z é n e m                    

v Regensburku
! nejlepší outletové centrum 

Bavorska -  skvělé ceny 
světových značek pro váš 
vánoční nákup

!  2 nejznámější adventní města 
N ě m e c k a  -  N o r i m b e r k                 
a Rothenburg

31

Norimberk
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1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Drážďany – prohlídka města a kouzelné 
adventní trhy s produkty od řezbářů 
z Ergebirge a se zdejšími vyhlášenými 
štólami. Čas na návštěvu galerií a muzeí. 
Drážďany není třeba příliš představovat 
– Semperova opera, zámek saských 
kurfiřtů, Zwinger, znovu vystavěný dóm 
Frauenkirche a další zcela nově postave-
né „historické“ budovy - Drážďany se 
mění před očima do původní barokní 
krásy. Jedno z nejbohatších a nejznáměj- 
ších muzeí světa Grünes Gewölbe,… 

!

Letos je 
to 578. ročník. Na tomto trhu vás čeká 
především originální dřevěné umění od 
řezbářů z Krušných hor (figurky, 
louskáčky, pyramidy, oblouky), 
keramika z Lužice, lahodné štóly 
drážďanských pekařů a cukrářů. 
Povolení ke konání trhu dostali 

FESTIVAL ŠTÓL 
V DRÁŽĎANECH
aneb advent 
německých
superlativů
letos opět hotel ****

Skvělé adventní trhy :  
 nejstarší adventní trh v Německu, 
tudíž i na světě - Štólový trh. 

obchodníci 19.října 1434 od saského 
knížete Friedricha II. Ročně zde máte      
k dispozici cca 230 adventních stánků. 
Středobodem tohoto adventního trhu 
je slavná Drážďanská štóla kterou zde 
nabízí řada zdejších pekařů. Tradice 
řezbářů z Erzgebirge, kteří zde nabízejí 
své výtvory, sahá do roku 1644. 
Překrásný je středověký adventní     
trh v nádvoří drážďanského zámku            
s kejklíři a komedianty

 V letošním roce ozdobí Drážďany ještě 
jeden  nový adventn í  t r h ,  na  
staronovém a tradičním místě, kde už 
býval v letech 1630 – 1920. Naleznete 
ho na náměstí Neumarkt u paty 
kostela Frauenkirche. Trh vytvořili  
známí umělci podle historických maleb 
a fotografií v původní podobě. Kulisa 
znovu vystavěného Frauenkirche, 
řemesla jak před sto lety…… zlatník, 
knihtiskař, hodinář, truhlář, švec, 
ř e z b á ř,  c u k r á ř,  k t e r ý  v y r á b í  
čokoládu,….. 
Dalším trhem u Frauenkirche je 
pohádkový , romantický... adventní trh 
v uličce Münzgasse. V této ulici 
naleznete i Muzeum vánočních 
pyramid, kde můžete vidět cca 100 
mistrovských kousků vánočních 
pyramid, jejichž tradice se datuje od 
roku 1870.  Absolutní  atrakcí  
adventního trhu v Münzgasse je 
čtyřboká 8 m vysoká vánoční 
pyramida s vyřezávanými dřevěnými 
figurami v životní velikosti. K pití se 
podává bowle a ovocná svařená vína. 
Náš TIP: Pokud jedete  s dětmi, buďte 
tu přesně v 16 hodin kdy tudy prochází 
kníže Rupprecht a rozdává dětem malé 
dárky. 

! Další adventní trh je na pěší zóně 
Prager Strasse. Zde vás čekají stovky 
obchodů, které snadno rozeznáte od 
českých. Sortiment zboží je větší než u 
nás, a to u stejných značek, a ceny jsou 
nižší než u nás. Nakupovat můžete již 
před slavností. Historii a půvab 
starobylých Vánoc s tradičním 
vánočním lidovým uměním přináší 
expozice dvou muzeí – Městského 
muzea a Muzea saského lidového 
umění. 

!

!

!

Největší vánoční pyramida 
na světě je vysoká cca 15 m. 

V cca 10,30 vás čeká účast na 
festivalu vánočních štól 

 
300 m dlouhý průvod s 12 scénami 
doprovází historickým centrem 
města hlavní atrakci – vůz s největší 
štólou na světě. 

nejstarší porcelánky Evropy

 „zimní pohádka“ 
patří k nejkrásnějším adventním 
zážitkům v Německu. 

– městem 
prochází  průvod s histor ickými 
postavami v čele   s Augustem Silným      
a grófkou Coselou, 120 řemeslníky – 
pekaři,řezníky, mlynáři, stolaři, sládky,…

V loňském roce v hlavní 
r o l i  ú č i n ko va l a  r e ko r d n í  š t ó l a                     
o hmotnosti 2 tuny, kterou upekli 
drážďanští pekaři. Nocleh v hotelu **** 
nedaleko Drážďan.
2.den: Míšeň – hrad Albrechtsburg 
v impozantní poloze nad Labem – 
nejstarší německý zámek byl sídlem 
saského vévody Albrechta Srdnatého      
a jeho ženy Zdenky – dcery krále Jiřího 
z Poděbrad. Adventní trh v tisíciletém 
středověkém městě – na náměstí je 
překrásná středověká radnice a renesan-
ční domy radních. Pozdně gotická 
radnice je  přeměněna v jeden obří 
adventní kalendář. Toto vše dělá kulisu 
adventnímu trhu. Jsou zde řezbáři 
z Erzgebirge, svíčky,, vánoční dárky, 
štóly,…. prohlídka Muzea porcelánu          
s  t é m ě ř  t ř e m i  t i s í c i  ex p o n á t y  
historického porcelánu. Loni bylo 300. 
výročí , 
která vznikla na hradě Albrechtsburg.       
V Schauhalle je vystaveno 3000 kusů 
z celkového počtu 20 tisíc, které jsou ve 
sbírce porcelánky. Ukázkové dílny 
představují práci formíře, bosíře, který 
skládá jednotlivé díly figur do sebe, dále 
uvidíte malbu pod glazuru.  Historicko - 
romantický vánoční trh v pevnosti 
Königstein, zvaný 

Snadný přístup 
skalním výtahem. Pevnost Königstein 
– více jak 400 let stará horská pevnost 
patří k nejoblíbenějším výletním místům 
v Sasku. V bizarní skalnaté krajině 
Saského Švýcarska vysoko nad údolím 
Labe, a to celých 247 metrů. Na ploše 13 
fotbalových hřišť je na 50 historických 
vojenských budov. Je tu i nejhlubší 
studna v Sasku – 152,5 metru. 1.300 
metrů světelné výzdoby. Adventní 
kalendář na Starých kasárnách má hned 
2 superlativy – je s délkou 112 metrů 

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
!   Hotel****
! Největší vánoční štóla na 

světě v čele historického 
průvodu - největší německá 
adventní slavnost

!  nejstarší německé adventní 
trhy

! nejstarší porcelánka Evropy
! pohádkové adventní trhy          

v pevnosti v národním parku 
Saské Švýcarsko

! mořská koupel na konec 
tohoto adventního víkendu

   TRASA:  F

Drážďany - vánoční pyramida Königstein - adventní trhy

nejdelším adventním kalendářem na 
světě a s tradicí 420 let zároveň                
i nejstarším. Zároveň jsou to nejstarší 
dochovaná kasárna v Německu – zde již 
před 420 lety bydleli vojáci i se svými 
rodinami a v prosinci každý večer 
otevírali jedno ozdobené okno….. 
Jesl ičky s ž ivými zvířaty,  250 
ozdobených vánočních stromků,…na 
ploše 13 fotbalových hřišť vysoko nad 
údolím Labe v národním parku Saské 
Švýcarsko vás čeká opravdu krásný 
adventní zážitek. Toskana Therme Bad 
Schandau – parádní novinková tečka na 
závěr – absolutním hitem nových 
termálních lázní – nejmodernějších 
v Sasku  - je templ se slanou horkou 
vodou s podvodní i vnější hudbou a se 
světelnými efekty v kupoli. Z časopisu 
Professional Spa, USA: „Tóny pod a nad 
hladinou termální vody, střídající se 
světelné efekty a promítání v kupoli 
vytvářejí dohromady multimediální 
vodní svět,  který byste neměli  
propásnout“. Jedinečný relaxační pocit, 
že se vznášíte, slaná voda vás nese, 
kolem dokola je příjemné přítmí, na 
kupoli se střídají motivy květin či 
snových obrazců, tiše hraje relaxační 

2hudba. 750 m  saunového světa  přináší 
šest různých saunovacích prostor – 
sauna pro začátečníky, finská sauna, 
velká vířivka,… Návrat do Prahy do 
půlnoci.

Termín: 08.12. – 09.12. 
Cena: 2.700 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování 
v hotelu**** s bufetovou snídaní, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Doplatek: večeře: 450 Kč, 1/1 - 450Kč

Termín 2013                     07.12. - 08.12.
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NOVINKA

aneb 40 let filmu
Tři oříšky pro Popelku

Hotel **** v Berlíně

          

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Berlín v čase adventu: základní 
prohlídka města a především čas na 
úžasnou adventní atmosféru německé 
metropole – kombinaci klasického 
adventu na historickém berlínském 
adventním trhu (jeden z 50 berlínských 
adventních trhů) a neuvěřitelné světelné 
výzdoby nákupních tříd a náměstí centra 
města. „Město budoucnosti“ s největší 
moderní výstavbou na světě (snad jen 
některá asijská města mají stejný boom) 
a vedle Paříže s nejpřepychovější 
vánoční výzdobou nabízí i tradiční 
starobylá adventní zákoutí jako ostatní 
historická německá města. Třída Unter 

ADVENT V BERLÍNĚ 
A V SASKU

Drážďany 

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
! německá metropole má jednu 

z nejkrásnějších adventních 
výzdob v Evropě, budete 
bydlet přímo v Berlíně

! nostalgická vzpomínka na 
pohádku Tř i  oř íšky pro 
Popelku př ímo v místech 
jejího děje

!  večerní Drážďany - jedinečné 
o s v ě t l e n í  h i s t o r i c k ý c h  
památek

   TRASA:  F

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

Berlín

Váš nový HOTEL  **** v Berlíně 
byl otevřen v listopadu 2010 a nachází se jen 2.400 m od centra města. Komfortní 
nekuřácké pokoje mají mimo jiné bezplatné připojení k internetu či zdarma 
možnost vaření kávy a čaje v pokoji či klimatizaci. V letošním roce přibylo nové 
fitness centrum. 

2Hlavním hitem je obrovské hotelové  atrium (1.600 m ) s plochami zeleně. 
Špičkový bar s krbem. Restaurace. Pro firemní kolektivy - obrovské konferenční 
prostory.

Tento hotel firmám nabízíme i v dalších termínech.
 Ideální je například kombinace Berlín + Tropické ostrovy.

den Linden, Braniborská brána, 
Humboldtova universita, Muzejní ostrov, 
Říšský sněm,… 
 2 TIPY na vánoční trhy: 

nostalgická vánoční nálada na náměstí 
Gendarmenmarkt. Noviny Berliner 
Morgenpost: „nejkrásnější berlínský 
vánoční  trh na nejkrásnějš ím 
berlínském náměstí” okolo 150 
adventních stánků, každý rok okolo 
600 tisíc návštěvníků, krásné 
osvětlení historických budov, přes 1 
km vánočního osvětlení, přes 1000 
vánočních koulí, 120 svítících hvězd, ...
vánoční trh u opery - v historickém 
středu Berlína vás čeká cca 160 stánků 
s uměleckými výtvory řemeslníků         
z celého Německa, ale i z Jižního 
Tyrolska či z Čech. Budova opery, 
pohled na berlínský dóm, ... 

Nocleh v hotelu ****  v Berlíně.
2. den: Dopoledne volno k návštěvě 
berlínských muzeí a galerií či k pohodě na 
a d v e n t n í c h  t r z í c h .  O d p o l e d n e  
Moritzburg – barokní lovecký leto-
hrádek saského kurfiřta na ostrově  
uprostřed rybníka vytvořil v zimě 
1972/73, tedy před 40 lety kulisu dnes 
již kultovní pohádce Tři oříšky pro 
Popelku. Zima je časem pohádek – 
ponořte se do míst původního natáčení. 
Nejkrásnější zimní pohádku všech dob 

2představí na ploše 2.000 m  celkem 4 
výstavní patra v zimně dekorovaném 
zámku. Několik slavnostních sálů, místa 
natáčení, filmové kulisy, původní 
kostýmy (více jak 50 kusů) a rekvizity,….
Podvečerní zastávka v Drážďanech - 
adventní trhy a nádherně osvětlené 
památky města.
 Návrat do Prahy do půlnoci.

Termín: 08. 12. –  09. 12.
Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh          
v hotelu**** se snídaní v Berlíně, 
průvodce, pojištění proti úpadku.
Doplatek: večeře: 450 Kč, 1/1 -  650 Kč

Termín 2013                     07.12. - 08.12.

!

!



Salcburk - Getreidegasse - 5 minut pěšky od hotelu

 Jezdíme 8 let      

VÁNOČNÍ 
ROMANCE 
S LUDVÍKEM II.

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Bavorské moře – jezero Chiemsee – 
vytápěnou lodí na dva ostrovy – 
Herrenchiemsee s Ludvíkovým zámkem 
ve stylu Versailles a na Fraueninsel. Na 
80 vystavovatelů v nádvoří ostrovního 
kláštera i v jeho okolí přináší jeden 
z nejzajímavějších adventních trhů 
Německa. V některých letech jsou 
adventní stánky i na lodích rybářů. 
Dojezd na ubytování do hotelu pod zámky 

Bad Tölz - adventní trhy 

Adventní trhy v Mnichově
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Letos poprvé adventní trhy ve Füssenu

Zámek Neuschwanstein 

Zámek Herrenchiemsee - zrcadlový sál ... delší než ve Versailles

Neuschwanstein a Hohenschwangau. 
Pohled od hotelu na osvětlené 
pohádkové zámky Neuschwanstein         
a Hohenschwangau Vás jistě potěší.  
Večeře v hotelu.

2. den: Zámek Neuschwanstein, jehož 
romantika vyniká v adventním čase tím, 
že je krásně osvětlen uprostřed zasněže-
ných hor, má všechna nej, která si 
můžete představit. Každopádně je nej-
navštěvovanějším objektem v Německu. 
Füssen - adventní trh v klášteře                
v nádherném historickém městečku         
s hradem. V cca 16 hodin 

 
Když vyjdete ze zámku, již vás budou 
očekávat 

. 
Nocleh ve stejném hotelu.
3. den: Lázně Bad Tölz ze seriálu             
o korpulentním komisaři. Adventní trh na 
ulici Marktstrasse, tradiční bavorské 
betlémy ve dvou kostelech a v muzeu. 
Advent v bavor ské metropoli  
Mnichově – adventní trhy, prohlídka 
města, možnost návštěvy početných 
mnichovských muze í  a  ga ler i í .  
Jesličkový trh, 

mnichovský čertovský pass navštíví 
adventní trh.   Návrat do půlnoci.

Termín: 07. 12. – 09. 12.
Cena: 4.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 2x 
nocleh v hotelu ***, 2x polopenzi, vstup 
do zámku Hohenschwangau, projížďku 
kočárem, pojištění proti úpadku.
Doplatek:  1/1 - 600 Kč

Termín 2013                     06.12. - 08.12.

speciální 
„poslední“ prohlídka Ludvíkova sídla 
Hohenschwangau – romantická 
procházka zámkem za soumraku.

kočáry tažené koňmi               
a osvětlené loučemi, které vás od 
zámku svezou cestou Richarda 
W a g n e r a  s v ý h l e d y  n a  
Neuschwanstein a se zastávkou na 
sklenku šnapsu až k zámecké 
restauraci, kde vás čeká večeře          
s typickým bavorským bufetem

největší světová sbírka 
betlémů,…. V 17 hodin ještě možná 
stihneme malý krampuslauf -  

   TRASA: A

Pár důvodů, proč vyrazit na tento 
víkend:
! romantická jízda kočáry za 

soumraku mezi osvětlenými  
zámky na večeři do loveckého 
hostince aneb staňte se 
Družinou Ludvíka II. 

! p o d v e č e r n í  r o m a n t i k a  
zasněžené alpské krajiny         
s dvěma zámky jako za časů 
L u d v í k a ,  W a g n e r a ,  
kr á lovských hajných,….  
bydlíte přímo pod zámky

! bavorské moře Chiemsee - 
unikátní adventní trh na 
ostrově a další Ludvíkův 
zámek na druhém ostrově  

! filmové lázně Bad Tölz ve 
vánočním šatu

! adventní trhy v Mnichově  
aneb možná přijdou i čerti

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba
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NORIMBERSKÝ VÁNOČNÍ TRH
! nejznámější nejen německý ale     

i světový adventní trh
! každoroční držitel ocenění 

Německý vánoční trh číslo 1, 
které vydává Německá centrála 
pro turistiku

! 2 milióny návštěvníků z celého 
světa každý rok

! 180 dřevěných domků 
dekorovaných červenobílým 
suknem dává trhu přezdívku 
„městečko ze dřeva a sukna“

! od roku 1981 získavávají 
nejhezčí domečky zlatou, 
stříbrnou a bronzovou vázu

! více jak 200 obchodníků
! s tradičním vzezřením je zdejší 

trh předobrazem všech dalších 
trhů, ktrerých je v Německu 
kolem 2500.                             
Přitahuje i televizní štáby

   TRASA:  B

Norimberk - pyramida

4 roky v nabídce         

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin.  
Bamberk, kterému se říká malá Praha – 
pro svůj most, uličky, hrad na kopci…. 
Jedno z nejzachovalejších historických 
měst Německa (UNESCO) v poloze na 
několika kopcích nad řekou, uprostřed 
které je radnice,…. Dómské náměstí 
s Císařským dómem – nejvýznamnější 
německé pozdně románské a gotické 
plastiky, renesanční Starý zámek, 
barokní Nový zámek, desítky kostelů       
a kaplí, stovky měšťanských většinou 
hrázděných domů, adventní trhy 
v nádvoří hradu, místní černé „kouřové 
pivo“, radnice uprostřed řeky, půvabné 
„malé Benátky“ a 

Nocleh v hotelu v Bamberku. 
2.den: Zastávka ve Forchheimu – 

 
– středověká hrázděná radnice se mění 
v překrásný adventní kalendář, před 
k t e r ý m  j s o u  a d v e n t n í  t r h y, … . .  
Norimberk – 

 Hrad, Dürerův dům, 
minipivovar, uličky i historii adventních 
trhů vám strhujícím způsobem 

 
Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu 
v centru města již odpoledne!!!! Hotel má 
k dispozici krásný bazén, který má 
moderní design po rekonstrukci, která 
proběhla před pár měsíci. Doporučujeme 
návštěvu obchodu s vánočními dekora-
cemi světoznámé firmy Käthe Wohlfahrt 
– dřevěné louskáčky, vánoční pyramidy, 
hrací skříňky,….a další typické produkty 
staroněmeckých Vánoc. Typické bavor-
ské dárky. Obchod je přímo na pěší zóně  
u  p a t y  k o s t e l a  s v .  L o r e n c e .  
Bratwursthäusle - již od roku 1313 jsou 
zde k dostání slavné Norimberské 
klobásky, které mají nejen přesné 
složení, ale které musí mít přesně 
stanovenou délku ... Pravé Norimberské 

NORIMBERK
A BAMBERK 
Hotel ***
v  Bamberku

cesta betlémů – 34 
zastavení s betlémy po starém městě. 

nejkrásnější adventní kalendář světa

nejslavnější adventní 
trhy světa.

představí 
místní česky mluvící průvodkyně.

klobásky ochutnáte zkrátka jenom          
v Norimberku. Návrat do Prahy do 
půlnoci.

Termín: 15.12. - 16.12.
Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce,      
1x nocleh v hotelu *** v Bamberku vč. 
snídaně, pojištění proti úpadku CK.
Doplatek: večeře 450 Kč
Příplatek 1/1: 450 Kč

Norimberk Bamberg (UNESCO) 

Bamberg - 35 zastavení s betlémy

Váš HOTEL  ***  v Bamberku
Má velké komfortní pokoje
Přímo v domě je bowling, můžete prožít s přáteli příjemný večer s hrou a s dobrým 
pivem. Restaurace.
Pro firemní skupiny: 5 jednacích prostor

Norimberské perníčky - tradice od roku 1610 

tradice od roku 1313 
Norimberské klobásky 
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Opravdu pohodový víkend - sobota      
v bavorské metropoli - památky, 
skvělé místo na nákupy, tradiční 
pivnice, ... neděle relax na lehátku ve 
špičkovém termálním ráji...

RELAXAČNÍ VÍKEND 
V MNICHOVĚ

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Mnichov – prohl ídka bavorské 
metropole a jejích adventních trhů – 
hlavní adventní trh je před radnicí             
a poprvé se konal roku 1806, slavný je 

jesličkový adventní trh. V nádvoří 
radnice je betlém, adventní trhy se 
táhnou v ulicích Kaufingerstrasse             
a Weinstrasse kolem radnice, jsou zde 
výborné obchody i největší hospoda na 
světě, zapsaná v Guinessově knize 
rekordů, která patří slavnému pivovaru. 
Tady se můžete vyfotit s typickým 
„Bavorákem“. Jesličkový trh je rovněž 
blízko radnice. Vánočních stánků je víc 
jak 200. V Mnichové jsou slavné galerie a 
muzea.  Doporučujeme návštěvu 
B a v o r s k é h o  n á r o d n í h o  m u z e a                   
s  

V centru Mnichova vás čekají 
skvělé nákupy za skvělé ceny aneb proč 
kupovat v Česku draze, když to jde            
u sousedů levně. Nocleh v hotelu****      
v Mnichově. 
Pro zájemce večerní program.

2.den: 

2Termální ráj: 9.000 m
2Svět saun: 13.000 m
2Galaxy: 11.400 m

Podrobný popis je na straně 27. 

Pokud raději i neděli strávíte v Mnichově, 
není to problém.  Návrat do Prahy mezi 
22 a 24 hodinou.

největší světovou sbírkou betlémů 
na světě. 

Největší evropský vodní ráj s termální 
vodou s největším evropským světem 
tobogánů s nejdelším evropským 
tobogánem:

   TRASA:  B

VÁŠ HOTEL ****  v  Mnichově
Leží v klidném prostředí a je obklopený starými stromy. Klimatizované pokoje jsou 
velmi dobře vybaveny. Plochá TV s kabelovými programy, designová koupelna 
s vytápěnou podlahou. Lobby bar a malé bistro.
Relaxační prostory s finskou saunou, párou a fitness. Použití pro vás zdarma.
Pro firemní skupiny – vynikající kongresové prostory. Spojení do centra                
U-Bahnem v pár minutách – budete-li chtít vyrazit někam i večer……denně 
například velká krojovaná show se selským bufetem v největší hospodě na světě, 
která patří pivovaru Hofbräu…..

Adventní trhy v MnichověAdventní trhy v MnichověTermální ráj - Erding

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

GALAXY - 1400 m skluzavek

Termální ráj Erding

Termín: 08. 12. – 09. 12.
Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x 
nocleh v hotelu**** v Mnichově vč. 
snídaně, pojištění proti úpadku CK.

Doplatek: večeře v hotelu – 450 Kč, 
1/1: 550 Kč

Termín 2013                     07.12. - 08.12.
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3. ROK V NABÍDCE

Basel mobility ticket ZDARMA místní 
tramvaje, autobusy, vlaky, transfer 
letiště-centrum-letiště. „Basel card“, v 
ceně vstup do 25 muzeí, do ZOO, 
prohlídka města, převoz, zahradní 
koupele, vstup na taneční party, disco. 
Sleva na speciální výstavy, 30% 
půjčovna aut, lístky do divadel, 
v obchodech, lodě a taxi, lázeňské služby 
Colmar (Francie) - jednodenní výlet 
vlakem do nejstaršího alsaského města 

LETECKY SE SWISS AIRLINES 

B a s i l e j  j e  h l a v n í m  m ě s t e m  
švýcarského adventu, protože je zde 

          
a zároveň jeden z nejtradičnějších. 

                  

 

ROMANTICKÝ 
ADVENT V BASILEJI 
A COLMARU
aneb hlavní 
adventní města 
Švýcarska a Francie 

největší švýcarský adventní trh 

nejdelší 
evropská vánoční ulice.

Evropské vánoční město

Nachází se v srdci Starého města na 
náměst í  Barfüsserplatz .  Dalš ím 
adventním nej Basileje je 

 Město nabízí 
zároveň obrovské vánoční nákupní 
možnosti (v sobotu jsou obchody 
otevřeny od 9 do 18 hodin). V čase 
adventu se koná řada koncertů. Basileji 
se říká , díky 
dlouhodobé adventní tradici i díky 
jedinečné poloze na hranici Švýcarska, 
Francie a Německa, tedy regionu se snad 
nejsilnějšími adventními tradicemi. 
Největší švýcarské adventní město 
nabízí například 150 vánočních boud 
nebo Vánoční dům Johanna Wannera, 
jehož zákazníky jsou mimo jiné 
i monacká knížecí rodina, Bílý dům či sem 
rád jezdíval Michael Jackson. Nejdelší 
evropská vánoční ulice začíná na 
náměstí Aeschenplatz a vede nejlepšími 
basilejskými nákupními ulicemi, kolem 
adventního trhu, starobylou uličkou 
Eisengasse přes středověký most na 
náměstí Messeplatz, kde celou nádherně 
dekorovanou trasu zakončuje impozant-
ní vánoční strom. V ceně zájezdu je karta

plného hrázděných historických domů. 
Colmar se nazývá hlavním městem 
francouzských vánoc, protože má 
skvělou předvánoční výzdobu - snad 
nejkrásnější ve Francii. Pohádkové 
vánoční trhy pod hrázděnými fasádami 
jsou na celkem pěti místech starého 
města. 

Termín: 07. 12. – 10. 12.

Cena zahrnuje:  letenku společnosti 
SWISS včetně letištních tax ( odlet z 
Prahy 13.45 hod., odlet z Basileje 11.45 
hod., délka letu 1 hod.), 3x ubytování v 
hotelu *** se snídaní, Basel mobility 
ticket na všechnu veřejnou dopravu ve 
městě, výlet vlakem do Colmaru a zpět,  
průvodce
Sleva na 3.lůžko:1.000 Kč
Ceny nezahrnují: pojištění, 1 - 3 dny 
Basel Card 20/27/35 CHF

 Cena: 12.240 Kč

A nádraží ukrývá adventní 
trh RailCity – největší zastřešený 
adventní trh v Evropě. Přes 160 
překrásně vyzdobených stánků obklopu-
je vánoční strom, vyzdobený více jak 
5.000 ozdobami od Swarovského (Firma 
Swarovski dekoruje například i strom         
v New Yorku). Pochopitelně nechybí 
tradiční adventní trh na Starém městě či 
centrální adventní trh na již zmiňované 
překrásné tř ídě Bahnhofstrasse.             
4. adventní trh Zürichu se honosí 
zpívajícím stromem. Cca 70 dětí                
v červených čepicích  a  šálách zpívá v 8 

NOVINKA
LETECKY SE SWISS AIRLINES 

Curych – největší švýcarské město 
tzv. „výkladní skříň Evropy“ – jedna 
z nejelegantnějších světových tříd      
v krásné adventní výzdobě je dlouhá 
1200 m a spojuje jezerní nábřeží           
s nádražím. 

 
ADVENTNÍ LESK 
CURYCHU 
A SLAVNOST 
KLAUSJAGEN

Geneva

Zürich

Basel

patrech vánočního stromu koledy…         
V ceně zájezdu je karta (24 hodin) 
„Zürich card“, v ceně vstup do 40 muzeí, 
dopravu  tramvaje, autobusy, vlaky, 
lodě, transfer letiště-centrum-letiště, 
výlet lodí , vstup do dvou klubů,  sleva na 
výstavy

 -

Program: prohlídka Zürichu s průvod-
cem, adventní trhy, individuální 
program, fakultativně návštěva 
(vlakem) největší švýcarské tradiční 
slavnosti KLAUSJAGEN.

Curych

Curych - zpívající strom

 KLAUSJAGEN

5. prosince ve 20.00 hodin se 
městečko Küsnacht ponoří do tmy a Mikulášský průvod před zraky 
20 tisíc diváků vyráží… 

Tuto 
jedinečnou novinku zvanou KLAUSJAGEN nabízí pouze naše CK. 

Jedna z největších mikulášských tradic v Evropě a největší švýcarská 
adventní tradice Klausjagen – s naší CK poprvé na českém trhu!!!!  Více 
jak 1000 mužů v maskách v jedinečném a strhujícím průvodu. Staletá 
tradice byla roku 1928 povznesena na oficiální každoroční slavnost na 
břehu jezera Vierwaldsttätter See. 

Nejprve jde první skupina lidí, kteří práskají 
dlouhými biči do ztichlé noci. Za nimi jdou tzv. Iffeleträger – je jich kolem 
200 – mají bílé košile a na hlavách svítící monstrance, tzv. Iffelen, 
vypadající jako svítící barevná kostelní okna, jsou až 2 m vysoká a až 20 
kg těžká. Poté přichází Mikuláš v doprovodu tří „schmutzlů“, kteří 
rozdávají koblihy, sušené ovoce a ořechy, a mužů s pochodněmi. Mikuláš 
je následován tisícovkou mužů v bílých košilích, kteří do temné noci 
vyhrávají strhující rytmus. Nejdříve jdou trubači s tubami a dalšími 
dechovými nástroji, pak tradiční alpské postavy – těch je kolem 900 –       
s obřími zvonci, které rozeznívají v jednotném rytmu, poslední skupina 
kolem 200 lidí troubí na zvířecí rohy, Těžko se to dá popsat… to se musí 
vidět.  Po letech zájezdů na největší rakouské Krampuslaufy., se kterými 
jsme na český trh přišli jako první, přicházíme  s další peckou. 

Termín: 04. 12. – 06. 12.

Cena zahrnuje: letenku společnosti 
SWISS včetně tax 

, 2x ubytování  v hotelu****    
v centru se snídaní, 

průvodce 
Ceny nezahrnují: fakultativní výlet 
vlakem na slavnost Klausjagen - 800 Kč, 
komplexní pojištění

 Cena: 11.700 Kč

 ( odlet z Prahy 06.05 
hod., odlet z Zürichu 21.30 hod., délka 
letu 1 hod.)

karta (24 hodin) 
„Zürich card“, 

Slavnost Klausjagen

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
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ADVENT VE FRANCII

 

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hod. 
Colmar – prohlídka města, čtvrť Malé 
Benátky, hrázděné domy a kouzelné 
adventní trhy. Nocleh v hotelu v okolí.
2.den:  Alsaská vinná cesta  – 
předvánoční atmosféra alsaského 
venkova. Rodiště Alberta Einsteina 
Kaysersberg, vesničky Ribeauuville či  
nejkrásnější Riquewihr. Středověké 
městečko Eguisheim s ochutnávkou 
vína a sýru münster. Nocleh.
3. den: „evropské město“ Štrasburk – 
sídlo Evropského parlamentu, katedrála 
Notre Dame, pitoreskní čtvrť s kanály 
Petite France, krytý most, skvělé 
adventní trhy….  Návrat do půlnoci.

Termín: 30.11. – 02.12.
Cena: 4.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2 x nocleh         

ALSASKO 
V ČASE ADVENTU
Vedle Basileje jsou v si lném 
adventním regionu na hranicích tří 
zemí i dvě překrásná francouzská 
h i s t o r i c k á  m ě s t a  s e  s n a d  
n e j k r á s n ě j š í m  f r a n c o u z s k ý m  
adventem – Colmar a Štrasburk.

v hotelu, průvodce, komplexní pojištění.
Doplatek: 360 Kč – 2 x snídaně, 1/1 - 
1.100 Kč, 112 Kč – komplexní pojištění, 
500 Kč večeře
Sleva: 240 Kč - osoba na třetím lůžku
Zájezd ve spolupráci s partnerskou 
CK.

ADVENT V MAĎARSKU 

 

1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hod.
2. den: Budapešť -  okružní jízda 
městem, Pest a její centrum, 
světoznámá tržnice a Váci utca, nákupy, 

ADVENTNÍ 
BUDAPEŠŤ
památky
a termální lázně 

Adventní zájezd do maďarské 
metropole Budapešť za památkami, 
termálními lázněmi, trhy s místními 
specialitami a vánoční atmosférou. 
Čekají Vás vánoční trhy zcela ve 
znamení tradic a folklóru, čas na 
návštěvu vyhlášených muzeí a galerií, 
pečené klobásky a hřejivá voda 
termálních lázní. Termální lázně            
i naparáděná vánoční Budapešťse na 
Vás těší. 

vánoční proslulá cukrárna, adventní trhy 
na náměstíčkách, cesta nejstarším 
metrem na evropském kontinentu (290 
Ft), Városliget a okolí Náměstí hrdinů, 

 (3.500 Ft), atmosféra vánoc, 
večeře, nocleh v hotelu. 
3. den: Budapešť - římské město 
Aquincum, Budín, hradní čtvrť                 
s adventními stánky (Rybářská bašta, 
Matyášův chrám, palác, fakult. exkurze 
do maďarského parlamentu, koupel        
v luxusních termálních lázních hotelu 
Gellért (3.800 Ft) či v jiných lázních 
nebo dle výběru galerie a muzea, var. 
návštěva galerie, ZOO či Vidámparku, 

k o u p e l  v  t e r m á l n í c h  l á z n í c h  
Széchényi

chrám sv. Štěpána, budapešťská 
synagoga, fakult. pravá maďarská 
palačinka na rozloučenou, Géllértův vrch 
s vyhlídkou na město, Návrat  do Prahy 
do půlnoci.

Termín: 07.12. – 09.12.
Cena: 3.790 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh 
v hotelu s polopenzí, průvodce, info-
materiál, pojištění CK proti úpadku.
Doplatky: 450 Kč – 1/1, 84 Kč -  
komplexní pojištění 
Zájezd ve spolupráci s partnerskou 
CK

Maďarské lázně a kuchyně patří mezi nejvyhlášenější v Evropě. Budapešť je město 
lázní. Na světě je Budapešt’ jediným velkoměstem i hlavním městem, na jehož 
území je v činnosti více než 80 termálních zřídel a pramenů. Z nich tu každý den 
vytryskne 70 milionů litrů vody. Počet městských lázní zaopatřených léčivým 
přírodním či vrtem získaným termálním pramenem se blíží padesátce. Mezi nimi 
jsou v původním stavu zachované turecké lázně, koupaliště ve volné přírodě, 
elegantní šumivé koupele, ale na zdrojích léčivé vody byly vybudovány                      
i nemocnice a lékařské hotely, které jakýkoliv uspokojit dokážou nárok. Část 
léčivých pramenů je vhodná k léčbě pitnou kúrou při poruchách zažívacího ústrojí, 
ledvinových obtížích a chorobách látkové výměny. Budapešť je nejmladší 
metropole Evropy? Ze spojení Budy a Óbudy (Budína a Starého Budína), 
rozprostírajících se na pravém kopcovitém břehu Dunaje, a Pešti, ležící na rovině 
jeho břehu levého, se v roce 1873 sjednotila Buda a Pešt’. Asi o třicet let dříve byl 
postaven první z dnešních devíti mostů, most řetězový „Lánchíd”, který se stal 
dnešním symbolem města. Budínské panorama – Hradní čtvrt’ s královským 
palácem Matyášovým kostelem a Gellértova hora s Citadelou – jsou součástí 
Světového dědictví. 

Colmar

Adventní trh po Maďarsku

Termální lázně Gellért

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba
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Parlament, radnice 
a Burgtheater

Johann Straus - městský park 

Termální lázně v Badenu - spojte Vídeň s relaxací

Nevybrali jste si váš adventní víkend 
ve Vídni na str. 15 - 19 ? Pokud ne, tak 
tady jsou další termíny či 3 denní 
verze zájezdu do Vídně.

PŘEDADVENTNÍ 
VÍDEŇ 
S KOUPÁNÍM 
V BADENU

1. den: V časných ranních hodinách 
odjezd do Vídně, krátká okružní jízda 
centrem, pěší prohlídka s průvodcem, 
individuální volno, které je možné využít 
k návštěvě některého z mnoha muzeí 
nebo k posezení v některé z mnoha-
četných kaváren u pravého Sacher dortu. 
K večeru odjezd na ubytování nedaleko 
centra Vídně. Individuálně večerní Vídeň.
2. den: Po snídani přejezd k zámku 
Schönbrunn, prohlídka zahrad. U tohoto 
zájezdu možnost i prohlídky interiéru 
zámku (není zahrnuto v ceně). Přejezd do 
lázeňského městečka Baden cca 30 km 
od Vídně. V Badenu buď koupání               
v lázních nebo prohlídka městečka, 
historické náměstí, nejstarší evropské 
casino ... Koupání si můžete užít                
v císařských termálních lázních  
Römertherme (vstup cca 11,5 EUR). 
Lázně jsou známé svou sirnou léčivou 
vodou, která vyvěrá ze 14ti pramenů        
a dosahuje teploty až 36°C. V areálu 
můžete vyzkoušet několik bazénů             
s termální vodou, sauny, páry, zábavní 
bazén…  V odpoledních hodinách odjezd 
do ČR.

Termín: 17.11. – 18.11.
Cena:        2.490 Kč

Cena zahrnuje: dopravu , 1x ubytování  
v *** hotelu ve Vídni, 1x snídani formou 
bufetu, průvodce, komplexní pojištění vč. 
storna, léčebných výloh v zahraničí            
a pojištění proti úpadku CK.

Zájezd ve spolupráci s partnerskou 
CK.

PRODLOUŽENÝ 
VÍKEND VE VÍDNI 

1. den: Odjezd do Vídně v časných 
ranních hodinách, před vjezdem do 
centra V ídně zastávka u zámku 
Schönbrunn – prohlídka adventních trhů, 
následně krátká okružní jízda, pěší 
prohlídka s průvodcem, individuální 
volno. K večeru odjezd na ubytování do 
hotelu Lenas Donau.
2. den: Po snídani přejezd k benediktin-
skému kláštěru Göttweig založenému 
roku 1083, který se nachází na jižním 
břehu Dunaje na okraji údolí Wachau, 
kde Vás zaujme tradiční vánoční trh 
nabízející speciality místní kuchyně, 
ručně vyřezávané jesličky, výrobky 
lidových řemesel, foukané ozdoby na 
vánoční stromeček a mnoho dalších 
adventních zvyklostí. Odpoledne přejezd 
do lázeňského městečka Baden 
nacházejícího se cca 30 km od Vídně. 
V Badenu buď individuální prohlídka 
městečka a jeho vánočního trhu nebo 
koupání v císařských termálních lázních 
Römertherme (vstup cca 11,5 EUR/ 
osoba), které jsou největšími plně 
klimatizovanými lázněmi s prosklenou 
střechou v Evropě. Lázně jsou známé 
svou sirnou léčivou vodou, která vyvěrá 
ze 14ti pramenů a dosahuje teploty až 36 
°C. Na 900 m2 vodní plochy naleznete 
whirpool, sportovní a vitální bazén, 
dětský bazén, dva venkovní bazény a 
rozsáhlé oddělení saun zahrnující finské 
sauny, aroma parní lázeň, biosaunu apod. 
Odjezd do Vídně, v závislosti na počasí 
večerní Vídeň.
3. den: Celodenní prohlídka rakouské 
metropole dle Vašeho výběru: zcela 
individuální program s možností 
návštěvy některého z mnoha muzeí nebo 
pr oh l ídka  s  průvodcem,  event .  
kombinace obou možností. Během dne 
prohlídka Státní opery – místa, kde se 
koná známý Ples v Opeře. Odjezd do ČR 
cca v 17:00 hodin.
 

Termín: 30.11. – 02.12.
Cena:        4.250 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování v 

hotelu *** nedaleko centra Vídně, 2x 
snídani, služby průvodce, komplexní 
pojištění vč. storna, léčebných výloh        
v zahraničí a pojištění proti úpadku CK.
Zájezd ve spolupráci s partnerskou 
CK.

1. den: Odjezd v časných ranních 
hod inách ,  zastávka  u  k láš t er a  
Klosterneuburg, kde najdete císařské 
p o k o j e  ( n a p ř.  G o b e l í n o v ý  s á l ,  
Mramorový sál, Slavnostní sál). 
Zastávka u zámku Schönbrunn ,  
prohlídka zahrad a adventního trhu před 
zámkem a poté prohlídka zámku               
s výkladem v češtině. Přejezd do centra 
Vídně, a pěší prohlídka centra města         
s průvodcem. Po 18:00 odjezd na 
ubytování do hotelu Lenas Donau - 
výhodou tohoto hotelu je velmi dobrá 
dosažitelnost centra Vídně metrem, 
možnost  ind iv iduá ln í  p r oh l ídky  
večerního města.
2. den: Po snídani přejezd do centra 
Vídně, dokončení prohlídky města           
s průvodcem, individuální volno, které 
můžete využít např. k návštěvě 
některého z mnoha muzeí nebo                 
k posezení u pravé vídeňské kávy a 
Sacher dortu. Volný čas můžete také 
strávit prohlídkou adventních trhů, 
kterých tu najdete opravdu hodně. 
Obecně nejznámější je ten před 
vídeňskou radnicí, ujít si nenechte ani ten 
na Maria-Theresien Platz nebo trh 
uměleckých řemesel na náměstí 
Karlsplatz. Cca v 17:00 odjezd do ČR.

Termín: 24.11. – 25.11.
Cena: 2.590 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x ubytování  
v *** hotelu ve Vídni, 1x snídani formou 
bufetu, průvodce, komplexní pojištění vč. 
storna, léčebných výloh v zahraničí          
a pojištění proti úpadku CK.

Zájezd ve spolupráci s partnerskou 
CK.

VÍKEND VE VÍDNI 
PRO VŠECHNY

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba
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1. den: V ranních hodinách odjezd do 
Krakowa - jednoho z největších                 
a nejstarších měst v Polsku. Prohlídka 
města s průvodcem - katedrála, ve které 
bylo korunováno 37 polských králů           
a princů, královský hrad Wavel, 
krakowský rynek, tržnice Sukiennice, 
Radniční věž, . . . Ubytování nedaleko 
centra Krakowa. Individuální volno          
k procházkám po adventních trzích,          
k nákupům dárků nebo posezení               
u hrníčku svařeného vína. Dle zájmu 
večerní Krakow.
2. den: Po snídani dokončení prohlídky 
Krakowa, krátké individuální volno          
a přejezd do cca 10 km vzdálené 
Wieliczky - jednoho z nejproslulejších 
solných dolů na světě, který je zapsán na 
Seznamu UNESCO a jež vznikal více než 
700 let postupnou těžbou soli - ve 
středověku byla sůl mocným nástrojem 
vládců. Prohlídková trasa je dlouhá cca 
3,5 km, vede nádherným světem solných 
chodníků a komor, během ní můžete 
obdivovat sochy a obrazy vytesané ze 
soli a spoustu dalších solných skvostů. 
V odpoledních hodinách odjezd do ČR.

Termín: 01.12. – 02.12.
Cena:        2.550 Kč
Termín: 08.12. – 09.12.
Cena:        2.890 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x ubytování   
v ** hotelu (1.-2.12.) nebo *** hotelu 
(termín 8.-9.12.), 1x snídani formou 
bufetu, vstupné do solného dolu 
(prohlídka 120 minut), průvodce, 
komplexní pojištění vč. storna, léčebných 
výloh v zahraničí a pojištění proti úpadku 
CK. 
Doplatek: 300 Kč - večeře.

ADVENTNÍ 
KRAKOW 
A SOLNÝ DŮL 
WIELICZKA

Zájezd ve spolupráci s partnerskou 
CK.
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Advent 2013
SLEVY NA ADVENTNÍ VÍKENDY 2013
sleva do klienti z roku 2012               noví klienti
28.2.2013 15 % 10%
30.6.2013 10 % 5%
Při rezervaci adventního zájezdu  do 30.06.2013 
vám garantujeme loňské ceny ponížené o výše uvedené slevy. 

Adventní hrnky - Würzburg

ADVENTNÍ ZÁJEZDY PRO KOLEKTIVY
CK PERMON organizuje zájezdy na míru pro soukromé firmy, státní instituce, 
školy, ...  již od roku 1992. Rádi vám připravíme na míru jakýkoliv program, 
například nad rámec našeho katalogu můžeme nabídnout: 
- zájezd do Norimberku - hotel*** přímo v Norimberku 
  termín 1. - 2.12., cena zájezdu 2.900 Kč
- zájezd do Rothenburgu - hotel**** 30 km od Rothenburgu 
  termín 8. - 9.12., - cena zájezdu 2.900 Kč
- zájezd do Solné Komory - hotel*** s bazénem 
  termíny 23.11. -  25.11., 1. - 2.12.,  - cena zájezdu 2.900 Kč
Tyto i další hotely máme pro vás již v rezervaci. Program vám umícháme z našich 
zájezdů v tomto katalogu. Jakýkoliv skupinový zájezd můžete rezervovat u našich 
prodejců.

Adventní hrnky - z Wolfgangsee

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba
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Schovejte si tentokrát váš adventní katalog, bude se vám 
hodit i v roce 2013 - u každého zájezdu již máte termíny i pro 
tento rok, zájezdy můžete kupovat se slevou až 15% ze 
základní ceny a při zachování cen roku 2012, bez ohledu na 
to, zda nám pan Kalousek zvýší DPH či nikoliv. Toto platí až 
do léta 2013, kdy pro vás vydáme katalog nový. 

DOPRAVA
Naším hlavním partnerem je rodinná firma - společnost Trutnovská autobusová 
doprava a jejich flotila busů SETRA a MERCEDES, což jsou 2 nelépe hodnocené 
zájezdové busy na světě německé výroby. 6 Seter (vyrobeny 2002, 2002, 2005, 
2006, 2011 a 2012) a 2 mercedesy (2008, 2009). Další partnerští dopravci 
přicházejí rovněž s busy setra a mercedes, event. i jiných značek, ale vždy se 
jedná o nové vozy. Pro malé skupiny máme bus Isuzu pro 28 klientů. Pro 
uzavřené skupinky nabízíme i minibus Mercedes pro 16 osob.  Při exponovaných 
víkendech  mohou být nasazeny i další vozy těchto značek, ale i vozy jiných výrobců , 
například Scania, Man, Neoplan atd. Garantujeme vždy to, že se jedná o nové                 
a spolehlivé autokary. Nepoužíváme patrové ani lůžkové autokary. Velikost 
autokaru závisí na počtu přihlášených klientů. Pouze velké busy mají WC. Nicméně 
garantujeme zastávky po cca 3 hodinách a kdykoliv na požádání zastavíme.

DĚTSKÉ SLEVY  
Dítě do 15 let s 2 dospělými - sleva 20 % ze základní ceny zájezdu.

Pro rodiny s dětmi doporučujeme všechny zájezdy s čerty, s koupáním v termálech 
a s vánočním městem Štýr. Nejvíce se vaše děti vyřádí v našich zájezdech do lázní 
Bad Schallerbach a Erding. Doporučujeme Vídeň na straně 18.
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Radek Kredba

NOC GLOCKNERŮ
 

Udělejte si první víkend v novém roce 
parádní víkend v Solné Komoře aneb 
jak na Nový rok , tak po celý rok. Dvě 
fantastické a originální tradice – 
průvody glocknerů a chození po 
privátních betlémech , projížďka 
saněmi taženými koňmi, koupání 
v solných termálních lázních, výjezd 
do hor,…

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Výjezd lanovkou na vyhlídkový vrchol 
Feuerkogel s výhledy na několik jezer 
Solné Komory, na masiv Dachstein 
s ledovcem i na okolní svět hor. 
Ubytování v hotelu ***. Po chvilce volna 
výjezd na 

 Tato 
tradice probíhá pouze ve 4 obcích 
v centrální části Solné komory  ve své 
prehistorii pravděpodobně souvisí 
s tradicí Klausjagen ve Švýcarsku, na 
kterou směřuje náš adventní letecký 
euro víkend. Podrobný popis hotelu je na 
straně 3.
2.den: Váš parádní a pohodový den 
v Bad Ischlu. 

  - v hotelu Austria, 
kde se potkal František Josef se Sisi, 

Obnovená premiéra půvabného 
víkendu

jedinečný průvod glocknerů 
v Gmundenu – až 400 lidí v bílém 
s obřími svítícími „čepicemi“.

Vyjížďka saněmi 
(kočáry, dle stavu sněhové pokrývky) 
po městě se zastávkami k prohlídce 
privátních betlémů

termální lázně Bad Ischl
vodní zámek Orth

noc Glocknerů

termální lázně Bad Ischl
   TRASA:  A

v gasthofech i privátních domech. 
Skupina je rozdělena na do tří „saní“ – 
v malých skupinkách vás místní průvodci 
seznámí se staletou tradicí stavění 
betlémů v rodinách. Betlémy se stavěly 
na Štědrý den. Odpoledne vás čeká 
fantastický relax v termálních lázních 
se slanou vodou v Bad Ischlu. Podrobný 
popis na str. 5. Bude-li hezky a budete-li 
chtít, alternativou pro vás je výjezd 
lanovkou na vyhlídkový vrchol Katrin 
nad Bad Ischlem…. či posezení ve slavné 
kavárně Zauner… záleží na vás. Návrat 
do Prahy v cca 22 hodin.

        

Termín: 05.01. – 06.01.2013
Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje:  dopravu, 1 x nocleh 
v hotelu *** včetně bufetové snídaně, 
projížďku saněmi po betlémech, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Obsah:

Strana
41  Noc glocknerů - první víkend v Novém roce se skvělým 

programem
42 - 43 opera ve veronské Aréně 

Nabucco, P.Domingo, Aida, Trubadúr
44 - 45  voňavé květinové víkendy
46 slavnost Hory v plamenech a plavba po Dunaji
47 Mořský park Laguna 2012 i 2013
48 únorové karnevalové zájezdy
49 víkendy v panenské přírodě alpských národních parků
50 Velikonoce ve třech zemích    

Zážitkovké víkendy 2013 - ideální dárek k Vánocům pro 
vaše blízké
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CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba

Jezdíme 18 let 

1.den: Odjezd z Prahy ve 22 hodin.  
2.den: Padova (UNESCO) - navštívíte 
baziliku svatého Antonína, slavnou 
historickou univerzitu s botanickou 
zahradou, proslulou obrazárnu (Tizian, 

NABUCCO 
VE VERONSKÉ  
ARÉNĚ
Hotel ****  
s klimatizací u Verony

Největší operní festival na světě. 
Nejvíce diváků najednou sleduje 
operu, ve které hraje až 400 herců, ve 
které uvidíte živá zvířata včetně koní, 
pyrotechnické efekty, ... pouze tady 
můžete sledovat slavné árie v tričku    
a kraťasech se skleničkou vína             
v ruce... a když  se vám slavné sbory                   
z NABUCCA budou líbit, jednoduše     
si vytleskáte jejich zopakování... 
zkrátka atmosféra jako za Verdiho 
časů.
Město UNESCO, koupání v Gardském
jezeře, římská vila, plavba motoro-
vým člunem, skvělá architektura,… 
skvostné  představení….

   TRASA:  A

Veronese, Tintoretto, Giorgione,…), 
palác Regione z let 1218 – 1219                 
s úctyhodným sálem o rozměrech         
78 x 27 x 27 m a další památky města. 
Nocleh v hotelu**** u Verony.
3. den: Dopoledne u jezera Lago di 
Garda v nejkrásnějším letovisku 
Sirmione – scaligerskou hradní pevností
vstoupíte na úzký několik kilometrů 
dlouhý a jen pár set metrů široký 
poloostrov s románskými kostelíky          
a druhou největší římskou vilou v Itálii – 
pod antickými památkami je skvělé 
koupání. V jezeře vyvěrá 80°C horký 
pramen Boiola a ohřívá zdejší mělké 
průzračné vody. Skvělý je výlet rychlým 
motorovým člunem kolem poloostrova – 
loď projíždí scaligerským hradem, zajíždí
koupání. V jezeře vyvěrá 80°C horký 
pramen Boiola a ohřívá zdejší mělké 
průzračné vody. Skvělý je výlet rychlým 
motorovým člunem kolem poloostrova – 
loď projíždí scaligerským hradem, zajíždí
až k vývěru horké vody ze dna jezera,….. 
Lázně ,  l uxusn í  v i l y  osobnost í ,  
koupání,uličky, památky, relaxace… 
Odpoledne prohlídka Verony a volno k 
zažití atmosféry před operou, kdy diváci 
posedávají před kavárnami na ulicích       
a popíjejí červené víno… Slavné kostely, 
domy Julie a Romea, hrad Scaligerů atd. 
…. A potom již usednete na antické 
kameny Arény, zazní 

na až 20 
tisíc diváků….. Představení končí po 
půlnoci. Po představení odjezd do ČR.
4. den: Návrat po poledni.

Termín:  02.08. – 05.08. 2013 
Cena: 5.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh        
v hotelu **** u Verony včetně bufetové 
snídaně, vstupenku na představení na 
sezení do nečíslovaných sektorů, 
průvodce, pojištění proti úpadku
Příplatek: 1/1 - 600Kč

slavné árie              
v nejpompéznějším aranžmá 

Osobně vás vítám v Sirmione

zájezd na operu 1997

Arena di Verona

Arena di Verona

Arena di Verona

Sirmione - projížďka motorovým člunem

Verona

SLEVA 10%
při včasné rezervaci do 15.ledna 2013
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HIT LOŇSKÉHO ROKU

 
  

 

Hotel**** a atraktivní  města 
UNESCO a města spojená s italskou 
hudbou – operní budova La Scala, 
houslařská Cremona,…..

HUDEBNÍ
ITÁLIE

Možnost výběru ze 2 představení ve 
veronské Aréně (nebo si můžete užít 
obou představení):

  V termínu 04. - 08.07. jsme pro vás  
  vybrali tato představení:
  06.07. TRUBADÚR - Giuseppe Verdi
  07.07.  AIDA - Giuseppe Verdi

  vybrali tato představení:
  14.08. NABUCCO - Giuseppe Verdi
  15.08. Galakoncert Placido Domingo
  (árie z oper G. Verdiho a R. Wagnera)
 

1.den: Odjezd z Prahy ve 22.00 hodin.
2.den: Milano (UNESCO)  – metropole 
Lombardie a 2. největší italské město, 
centrum módy, obchodu, sídlo AC a Inter 
Milan (společný stadion San Siro pojme 
80 tisíc diváků), bankovní centrum… 
skrývá mimořádně atraktivní památky:

Divadlo La Scala – prohl ídka 
nejznámější světové operní budovy, ve 
které zpívají jen ti nejlepší pěvci a ve 
které proběhlo 50 operních premiér, 
například roku 1842 Nabucco, dále pak 
Falstaff, Madame Butterfly, Turandot, 
Norma, Othello, Lucrezia borgia, La 
Gioconda,….

Dóm – třetí největší na světě a největší 
v Itálii, 40.000 lidí, 157 m dlouhý, 92 m 
široký a 45 m vysoký, věž je vysoká 106 
m), Antická bazilika sv.Vavřince

Galerie Viktora Emanuele II. – světové 
centrum módy.

Nocleh v hotelu ****nedaleko Verony. 

V termínu 12. - 16.08. jsme pro vás  

   TRASA:  A

3.den: Okruh po historických 
lombardských městech: Mantova – 
historické lombardské město, kam prchl 
Romeo z Verony před pomstou Kapuletů, 
město zmiňované ve Verdiho Rigolletu, 
město obklopené         3 jezery, …Hrad 
sv.Jiří  (díla například Donatella, Petra 
Paula Rubense,…), katedrála, radnice 
s orlojem,….
Cremona – město houslí a houslařů 
včetně Antonia Stradivariho. Museum 
Stradivariano se pyšní sbírkou víc jak 
700 houslí, viol, violoncell a kytar 
slavných mistrů. Dóm.
Pro zájemce první možnost navštívit 
Arénu. 
4.den:  Dopoledne u jezera Lago di 
Garda v nejkrásnějším letovisku 
Sirmione – scaligerskou hradní pevností
vstoupíte na úzký několik kilometrů 
dlouhý a jen pár set metrů široký 
poloostrov s románskými kostelíky          
a druhou největší římskou vilou v Itálii – 
pod antickými památkami je skvělé 
koupání. V jezeře vyvěrá 80°C horký 
pramen Boiola a ohřívá zdejší mělké 
průzračné vody. Skvělý je výlet rychlým 
motorovým člunem kolem poloostrova – 
loď projíždí scaligerským hradem, zajíždí
koupání. V jezeře vyvěrá 80°C horký 
pramen Boiola a ohřívá zdejší mělké 
průzračné vody. Skvělý je výlet rychlým 
motorovým člunem kolem poloostrova – 
loď projíždí scaligerským hradem, zajíždí
až k vývěru horké vody ze dna jezera,….. 
Lázně ,  l uxusn í  v i l y  osobnost í ,  
koupání,uličky, památky, relaxace… 
Odpoledne prohlídka Verony a volno k 
zažití atmosféry před operou, kdy diváci 
posedávají před kavárnami na ulicích       
a popíjejí červené víno… Slavné kostely, 
domy Julie a Romea, hrad Scaligerů atd. 
…. A potom již usednete na antické 
kameny Arény, zazní 

na až 20 
tisíc diváků….. Představení končí po 
půlnoci. Po představení odjezd do ČR.
5. den: Návrat po poledni.

Termíny:  04.07. – 08.07.2013
  12.08. – 16.08.2013

Cena: 6.990 Kč s 1 předst.
 7.990 Kč s 2 předst.

slavné árie              
v nejpompéznějším aranžmá 

Arena di Verona

Arena di Verona

Arena di Verona

La Scala

Cena zahrnuje: dopravu, 2x nocleh        
v hotelu **** u Verony včetně bufetové 
snídaně, vstupenku na představení na 
sezení do nečíslovaných sektorů, 
průvodce, pojištění proti úpadku
Příplatek: 1/1 - 800Kč

SLEVA 10%
při včasné rezervaci do 15.ledna 2013

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba



2. den: Míšeň - starobylé město              
s krásně dochovaných středověkým 
jádrem, hrad saských kurfiřtů, nejstarší 
por celánka a největší  sbír ky 
porcelánu v Evropě, exkurze do 
manufaktury s ukázkami výroby              
a prodejnou, Pillnitz - zámek saských 
kurfiřtů na předměstí Drážďan - 
procházka v parku, jarní zahrady, 
orchidejové zahrady a skleník, kde touto 
dobou kvete obří stromová kamélie 
stará 220 let - strom je obsypaný 
mnoha tisíci květy: (průměr 11m, až 
35.000 květů), Pirna - starobylé 
městečko,  návrat do Prahy do 22 hodin. 

Termín: 23. – 24.03.2013
Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh          
včetně snídaně, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku.
Doplatek: večeře 450 Kč
Příplatek: 1/1 - 500 Kč, 250 Kč 
prohlídka Semperovy opery (vstupenku 
je nutno rezervovat předem v CK) , 84 Kč 
komplexní pojištění 

Zájezd ve spolupráci s partnerskou 
CK.

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
 

-  zahrada patří k nejkrásnějším v Evropě. 
Na ploše 4,2 ha je k vidění okolo 10.000 
různých rostlinných druhů. Na úplné 
evropské špičce je zahrada v pěstování 
kaktusů. Naleznete zde vstupní dům 
s velkým bazénem s tropickými 
viktoriemi královskými či s masožravými 
rostlinami, tropický skleník – prostředí 

NOVINKA

NARCISOVÝ 
FESTIVAL 
A  BOTANICKÁ 
ZAHRADA V LINCI

Botanická zahrada v Linci (cca 3 EUR)

Jezdíme 3 roky

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
RAKOUSKÉ 
ZAHRADY

Spolková země Dolní Rakousko sází 
poslední roky v cestovním ruchu na 
velkou oblíbenost zahrad – již celkem 
106 ukázkových zahrad naleznete 
v krajině vína a Dunaje. Ty dvě 
nejkrásnější vám nabízíme ve 
voňavém víkendu v čase, kdy kvetou 
růže….

1.den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin.   
Tulln –  – nejnavště-
vovnější rakouské zahrady a první 
evropská ekologická zahradní show. 
Více než 40 špičkových výstavních          
a vzorových zahrad na 50 hektarech. 
Unikátní cesta korunami stromů 30 m 
nad zemí. Upravená stará dunajská 
ramena s možností zapůjčení loděk. 
První evropské lesní bludiště. Zahrada 
s degustací vín. Vstup 7,50 EUR. 
Prohlídka historického města Tulln. 
Nocleh v hotelu *** přímo v Tullnu. 
2.den: Renesanční zámek Rosenburg 
–  – 100 m dlouhá zeď 
turnajového dvorce s popínavými růžemi 
a růžová zahrada, opravdu jedinečná 
„letetecká show“ dravců – těsně nad 
hlavou vám prosviští dravec s rozpětím 
křídel přes dva metry, prohlídka zámku, 
největší rytířský turnajový dvorec na 
světě. Vstup včetně show 9 EUR. Krems 
– prohlídka historického dunajského 
města. – jedny 
z nejkrásnějších rakouských ukázkových 

2zahrad – 25 let práce, 22 tisíc m , 70 tisíc 
hostů za rok. Růžová zahrada, alpská 
zahrada (napodobenina zahrádky 
z výšky 1600 m), zahrada z Waldviertlu, 
zahrada leknínů, venkovská selská 
zahrada, japonská zahrada, zahrada 
Feng Shui, zahrada smyslů,  toskánská 
zahrada, zahrada klematisů, biotop – 
samočistící rybník, palmový dům, 
zahrada umělců, zahrada pokušení, 
s tepn í  zahr ada ,  zahr ada  ohně ,  
portugalská zahrada, zahrada duhy, 

Zahrady Tulln

zahrada lásky

Kittenberské zahrady 

vodní zahrada s možností „knajpovat“ 
bosou nohou potokem atd. – jedna velká 
inspirace pro vaši vlastní zahrádku… 
Celkem přes 40 zastavení. Vstup 4,50 
EUR. V červnu jsou Kittenberské zahrady 
jako „moře růží“ – tisíce květů růží všech 
barev. Návrat do Prahy  do 23.00  hod.

Termín: 15. – 16.06.2013
Cena: 2.700 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh         
v hotelu***  včetně snídaně, průvodce, 
pojištění proti úpadku.
Doplatek: večeře 450 Kč
Příplatek: 1/1 - 450 Kč

1. den: odjezd z Prahy 6.00 h, Drážďany 
- prohlídka obnoveného centra města, 
nově  z r ekonstruovaný  c hr ám 
Frauenkirche, renesanční zámek, 
Rezidenční zámek, 450 let staré sbírky, 
možnost návštěvy - např. klenotnice 
(Grüne Gewölbe a Neue Grüne Gewölbe), 
světově proslulá galerie Zwinger           
s významnými uměleckými sbírkami 
(Rafael - Sixtinská Madona, Dürer, sbírky 
z období impresionismu a post-
impresionismu (Gauguinovy Tahiťanky), 
Brühlská terasa,  nákupní  t ř ída 
Pragerstrasse a moderní architektura, 
nová výstavba u hlavního nádraží, ve 
čtvrti Neustadt socha Augusta Silného     
a Japonský palác, možnost prohlídky 
S e m p e r o v y  o p e r y  ( r e z e r v a c e  
vstupenek a platba nutná předem, ale jde 
o jedinečnou příležitost), čas na nákupy 
nebo třeba na „drážďanskou štolu“       
v kavárničce, pro vášnivé milovníky 
květin doporučujeme individuálně 
mezinárodní  prodejní  výstavu 
orchidejí „Orchideen Welt“ na 
výstavišti  v Drážďanech 

DRÁŽĎANY, 
MÍŠEŇ, KAMÉLIE 
v PILLNITZ  
a výstava orchidejí

   TRASA: C

   TRASA: A

   TRASA:  F

Tauplitzalm

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba
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dešťového pralesa, velký pavilon 
s kaktusy – až 1.000 druhů. Orchidejový 
skleník. Poslední pavilon je věnovaný 
chryzantémám, fuchsiím a dalším jarním 
květinám. Na venkovních plochách vás 
čeká rakouská flóra. Alpinum, mokřad, 
rosárium, atd. V případě,že dáte přednost 
městu Linec – můžete si vybrat například 
z jízdy nejstrmější adhezní dráhou na 
světě př ímo z centra na vrchol 
Pöstlingberg, z návštěvy galerie 
moderního umění Lentos či z muzea 
budoucnosti, kterým Ars Elektronica 
jistě je...  nebo si sednete do kavárny na 
linecký dort…… Nocleh v hotelu***          
v Bischofshofenu. 
2.den: Dopoledne 

v lázních Bad Ausee. Odpoledne 
 na jezeře Grundlsee. Návrat 

do Prahy do půlnoci.  

Termín: 01. 06. – 02. 06.2013 
Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování 
v hotelu *** vč. snídaně, průvodce, 
vstupenku na festival ( v ceně cca 12 
EUR ), pojištění proti úpadku.
Doplatek: večeře 450 Kč

Příplatek: 1/1 - 300 Kč

Narcisové auto-
korzo
lodní korzo

Kittenberské zahrady

Rosenburg

Užijte si kytiček. Majda

P.S. vzadu je MEGAPERMON

SLEVA 10%
při včasné rezervaci do 15.ledna 2013

Na všechny zájezdy na této straně.

Narcisový festival



Jezdíme od  roku 1992 !!! 

Tradiční exkluzivní nabídka naší 
kanceláře na největší alpský festival 
narcisů. Během programu uvidíte 
květinové autokorzo  s vozy, které 
jsou vyzdobeny tisíci květů divokých 
narcisů. Uvidíte např. slona v životní 
vel ikost i  (z  nar cisů) ,  zámek ,  
velblouda či cokoliv na co přijde 
fantazie místních lidí, kteří tráví 
týden před vlastní akcí dlouhé hodiny 
výrobou a výzdobou alegorických 
výjevů z narcisů. Uvidíte i narcisovou 
louku, což je pastva nejen pro oči, ale 
zejména pro čichové buňky. Program 
na nedělní odpoledne – pobyt v Bad 
Ischlu s doporučením na fantastické 
nové termální  bazény…. nebo 
Císařská vila, městečko, lanovka, …..

1. den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hod.        
2. den: Dopoledne: 

, jezero Almsee 
pod hřebenem pohoří Totes Gebirge - cca 
hodinová procházka panenskou 
přírodou. Odpoledne: St. Wolfgang – pro 
zájemce výjezd více než 100 let starou 
ozubnicovou dráhou o 1000 m výše nad 
jezero Wolfgangsee – na vrchol 
Schafberg (1782 m). Z vrcholu je výhled 
na nejkrásnější jezera Solné Komory vč. 
největšího rakouského alpského jezera 
Attersee dlouhého 20 km, na velká jezera 
Mondsee a Wolfgangsee a na řadu jezer 
menších. Pokud se výletu nechcete 
zúčastnit, můžete prožít př íjemné 
odpoledne ve Sv. Wolfgangu (světo-
známé oltáře Pachera a Schwanthalera, 
Muzeum panenek, Bílý koníček, půjčov-
na elektrolodí, možnost projížďky 
parníkem, vyhlídkový procházkový 
okruh do Stroblu po galeriích na skalní 
stěně spadající do jezera. Nocleh v hotelu 
*** s bazénem v Bad Goisern.
3.  den :  Dopo ledne  

NARCISOVÝ 
FESTIVAL
V SOLNÉ KOMOŘE

Alpské narcisové 
louky v údolí Almtal

Na r c i s o vé   
autokorzo - krojovaný průvod,

kapely, autoveteráni, alegorické vozy         
s obřími sochami z desetitisíců divokých 
narcisů. Návštěva alpské zahrádky - 
desítky druhů alpínek v květu.  
Odpoledne Bad Ischl – termálky - 
vnitřní bazén s masážními lehátky, obří 
whirlpool se solnými parními vývěry, 
v e n ko v n í  b a z é n ,  d i v o k ý  k a n á l  
v zahradě,…… nebo městečko nebo 
lanovka na Katrin…… Návrat do Prahy do 
půlnoci.

Termín: 30. 05. – 02. 06.2013 
Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování 
v hotelu *** s bazénem vč. snídaně, 
průvodce, vstupenku na festival ( v ceně 
cca 12 EUR), pojištění proti úpadku.
Doplatek: večeře 450 Kč, 1/1 - 300 Kč

Podrobný popis hotelu je na straně 9.

  

Víte, že největší socha je z 30 tisíc 
květů narcisů?
Víte, že na trhání a výzdobě 
spolupracuje  3000 lidí?
Víte, že  se trhání a průvodu účastní 
650 dětí?

   TRASA:  A

St. Wolfgang

Schafberg

Narcisová louka ze zájezdu 2009

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba
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Je to prima. Majda

Na narcisky jezdím od malička.

SLEVA 10%
při včasné rezervaci do 15.ledna 2013



městečko Krems a  nejzajímavější ze 
zahrad – Kittenberské zahrady, 
d o l n o r a k o u s k ý  d o m o v  v í n  
v Langenlois,….

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Loisium Langenlois – rakouský nejlepší 
svět vín – různorodá prohlídka – vinicí, 
výtahem do podzemí se zpívající kašnou, 
nekonečnými sklepy včetně nejstaršího 
rakouského sklepa, včetně sklepů, kde 
zraje sekt, včetně sklepů s uměleckými 
výtvory, včetně nahlédnutí do moderního 
provozu i do původního vinařského 
statku,….. Göttweig – mohutný barokní 
klášter vysoko nad údolím Dunaje . 
Nocleh v hotelu ***.
2.den:  Kittenberské zahrady – 

s naším busem na vyhlídkovou jízdu se 
zastávkami.
2. den: Nejpohádkovější zámek světa – 
Ludvíkův Neuschwanstein – prohlídka, 
vyhlídkový most nad roklí s vodopádem, 
jezero Alpsee,... Prohlídka zámku 
Ludvíka II. v Linderhofu – krásný park, 
romantické jezírko v největší umělé 
jeskyni na světě ve stylu wágnerovských 
oper.  Návrat do půlnoci.

Termín: 22. 06. – 23. 06.2013 
Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x nocleh
v hotelu *** se snídaní pod nejvyšší
německou horou Zugspitze, průvodce,
pojištění proti úpadku CK.
Doplatek: 1x večeře 450 Kč
1/1 -  300 Kč

Pro spolkovou zemi Dolní Rakousko 
jsou typické – nekonečné vinohrady, 
hluboká údolí řek, včetně slavného 
Dunajského úseku Wachau (UNESCO 
lokalita), desítky divokých hradů         
a majestátných klášterů, překrásné 
zahrady, špičkové víno, středověká 
městečka…..  v našem víkendovém 
zájezdu vám přinášíme mix toho 
nejlepšího z Dolního Rakouska – 
plavbu lodí údolím Wachau s hrady     
a městečky, nejkrásnější kláštery 
Melk a Götteweigg, středověké 

NOVINKA 

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
MÍSTA DOLNÍHO 
RAKOUSKA
s plavbou lodí ve 
Wachau

Jezdíme 10 let

POHÁDKOVÉ 
ZÁMKY 
LUDVÍKA II.
se slavností
HORY 
V PLAMENECH
a s koupáním v termálech

Unikátní noční podívaná – 10 tisíc 
jednotlivých ohňů vytvoří na úbočích  
alpských štítů jedinečné obří ohnivé 
obrazce a reliéfy. Vy se koukáte            
z náhorní plošiny přímo z místa, kde 
budete bydlet. Kolem dokola na všech 
úbočích hoří ohnivé obrazce zvířat či 
symbolů. A k tomu 2 zámky Ludvíka 
II.: Neuschwanstein, Linderhof            

1.den: Odjezd z Prahy v 5.30 hod. 
Bavorské lázně Bad Tölz – relaxace a 
koupání v slavných termálních jódových 
lázních Alpamare:

Dojezd na ubytování do hotelu *** 
v tyrolské vesničce Biberwier pod 
stěnou Zugspitze. Od hotelu lze 
pozorovat slavnost hory v plamenech. 
Abyste mohli vidět všechny obrazce, 
které se rozsvěcují na Zugspitze i na 
dalších vrcholech, můžete vyrazit na 
nedaleké louky procházkou či vyjet 

Slavnost hory v plamenech

nejkrásnější rakouské ukázkové zahrady. 
Plavba luxusní lodí údolím Wachau – 
do UNESCO zapsané dunajské údolí 
s vinicemi , hrady, městečky a kláštery. 
Skvělý  je  např ík lad pohled na 
Dürnstein. Klášter  Melk – prohlídka 
barokního skvostu. Historický Krems. 
Návrat do půlnoci.

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1 x 
nocleh v hotelu *** včetně bufetové 
snídaně, pojištění CK proti úpadku.
Doplatek: 1 x večeře – 450 Kč

Termín: 01. 06. – 02. 06.2013
 Cena: 2.900 Kč

   TRASA:  B

   TRASA:  C
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CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba

Wachau - plavba kolem Dürnsteinu

klášter Melk

!   2 venkovní  bazény s masážním 
lehátky – 34°C  a  35°C

! Léčebný venkovní bazén 
s jódovou solí – 34°C

!   vnitřní termální bazén – 32°C 
! (celková plocha termálních 

2bazénů je 800 m )
!   velký vnitřní bazén s umělými 

2vlnami – 28°C, 700 m  – aneb 
mořská pláž pod Alpami 

!  v Evropě jedinečný bazén se 
surfovou vlnou

! sauny a páry – oddělené areály 
pro pány a pro dámy

!   tobogány – celkem 7 s délkou 
1.000 metrů

SLEVA 10%
při včasné rezervaci do 15.ledna 2013

Na všechny zájezdy na této straně.
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15 let v nabídce  

7 bazénů s mořskou vodou teplou 
30°C pod střechou a s výhledem na 
otevřené moře, čtyřhvězdičkový hotel 
s přímým vstupem do aquaparku 
(vstup v ceně), švédské stoly
! Tobogán, whirlpooly, divoká voda... 
! Ubytování v hotelu **** přímo nad 

aquaparkem
! 4-denní volný vstup do aquaparku       

od 7.00  do 19.00
! Jen sjedete výtahem v županu.          

Župany lze za poplatek zapůjčit.….
! Procházky podél moře do Pirana        

(historické benátské město obklo-
pené hradbami a mořem) a do  
Portorože (celoročně otevřené   
moderní letovisko s obchody, 
kavárnami, bary, …)  -  vždy cca 15 – 
20 minut

! Možný  do historického 
rybářského městečka Isola (cca 
15 EUR) - lodí přímo od hotelu.

1. den: Odjezd z Prahy ve 21 hodin.
2.–4. den:  

, procházky – Piran (středo-
věké benátské město ze tří stran 
obklopuje moře, ze čtvrté strany hradby, 
křivolaké uličky, rybí restaurace, 
kampanily, …....), Portorož (celoročně 
otevřené lázeňské středisko s casinem, 
cukrárnami, obchůdky…),saliny Sečovlje 
(středověká salina),… Možný lodní výlet.
5. den: V cca 17-18 
hodin odjezd s večerní zastávkou 
v hlavním městě slovinského pobřeží 
Koperu s historickým náměstím 
s prétorským benátským palácem.
6. den: Návrat v časných ranních 
hodinách. Obvykle v cca 7-8 hodin dojezd 
do Prahy.

MOŘSKÝ PARK 
LAGUNA
Hotel **** přímo u moře

2s 1000m  kryté vodní 
plochy s mořskou vodou 
30°C  teplou

lodní výlet

Celodenní koupání                
v Laguně

Celodenní koupání. 

PŘEDSTAVUJEME VÁM VODNÍ PARK LAGUNA 
2  1000 m  MOŘSKÉ VODY... 30°C TEPLÉ... POD STŘECHOU... 

A 20 m OD MOŘE...

ZÁPADNÍ KLIDNĚJŠÍ ČÁST PARKU NABÍZÍ:
! plavecký bazén 20x10 m (hloubka 180 cm)
! kulatý bazén s průměrem 10 m s masážními lehátky
! vodopády
! 5 whirlpoolů

VÝCHODNÍ ČÁST PARKU NABÍZÍ BAZÉNY S VODNÍMI HRÁTKAMI:
! 2 bazény pro děti o průměru 10 m a hloubce 50 cm a třetí dětský bazén          

s průměrem 14 m a hloubkou 80 cm
! tobogán, protiproud, gejzíry
! velký plavecký bazén s plochou 25x7,5m
! oválný bazén s plochou 25x10 m s vodními děly a protiproudem
! turecká a finská sauna, solária
! mořská voda má teplotu 26 - 31°C v bazénech a 34 - 36°C ve vířivkách
! vzduch má konstantní teplotu 32°C

VÁŠ HOTEL **** 
stojí vedle zbytků starobylého 
kláštera Bernardin na břehu 
Jadranu. V roce 2002 byl plně 
rekonstruován na kategorii ****. 
Komfortní pokoje s minibarem         
a satelitní TV mají balkony s výhle-
dem na moře či na lagunu   s kostelí-
kem, který je večer nádherně 
osvětlen. V budově hotelu a v okolí              
je několik restaurací a kaváren,      
do aquaparku je přímý vstup.

Mořský park Laguna

Piran

  Termíny:    
  
  26.02. – 03.03.2013   
  ( jarní prázd. Hradec K.)
  30.04. – 05.05.2013   
  24.10.  29.10.2013

13.11. – 18.11.2013 

  Cena: 5.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem Setra či 
Mercedes, 3 x nocleh s polopenzí 
(snídaně bufet, večeře bufet), 

turistické taxy, 
volný vstup do casina Bernardin, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Doplatek: 1. snídaně - bufet (hned po 
ranním dojezdu) 290 Kč

Slevy:
děti 3 – 6 let – sleva 1.500 Kč (s dvěma 
dospělými), děti 7 - 12 let – sleva 700 Kč 
(s dvěma dospělými), 3. osoba na 
třílůžkovém pokoji – sleva 500 Kč

Příplatek 1/1: 1.200 Kč
Příplatek za výběr pokoje – 300 Kč /os. 
Pokoje jsou situovány buď s výhledem        
na moře nebo s výhledem na hotelový 
přístav a kostelík bývalého kláštera. 
Pokud si chcete doplatit výhled na moře, 
je třeba to nahlásit předem.

   TRASA:  A

13.11. – 18.11.2012
listopadové svátky

 –
  

  

 4-denní 
neomezený vstup do aquaparku Laguna 
v řádné otevírací době, 

PERMON EXCLUSIVE 

PERMON EXCLUSIVE 

váš hotel ****

Piran

Piran 

Mořský park LagunaMořský park Laguna



Benátkách 33 EUR  za osobu
Doplatek: 1.000 Kč -1/1, 350 Kč / 1x 
večeře,112 Kč - komplexní pojištění

1. den:  odjezd z Prahy cca 23 hodin, 
transfer přes Slovensko 
2.den: Szekesfehervar - významné 
kulturní centrum maďarského království, 
korunovační katedrála sv.Petra, uličky 
skanzen a tržnice, Kalocsa - centrum 
papriky, pokladnice a arcibiskupský 
palác, skanzen a trh, cesta na ubytování 
v lázeňském městě Harkány - koupání v 
termálních lázních, večeře. 
3.den: cesta za vínem a tradicemi, 
zastávka u romantického hradu Siklós 
do vinařské vesnice Villány, fakult. 
ochutnávka vína, Moháč -  památník 
bitvy r. 1526, historické centrum na 
březích Dunaje, lidová slavnost 
Busójárás, nejslavnější masopustní 
karneval Evropy, nehmotné dědictví 
UNESCO, rej karnevalových figur busó 
- muži v kožiších a s pestrými maskami 
busó, průvody masek a krojů z oblasti 
Moháče, Gyuly a Chorvatska zahánějí 
zimu (původně pohanský rituál - nyní 
symbolické zahánění Turků), dle 
aktuálního programu zpěvy a tance, 
pohřbívání Zimy do Dunaje, gastro-
nomické speciality a řemeslný trh, 
návrat pozdě večer 

  4.den: Harkány - celodenní pobyt          
v areálu lázní, možnost zajištění masáží    

MAĎARSKÝ
KARNEVAL
BUSÓJÁRÁS
v MOHÁČI s  termály v HARKÁNY

Pobyt v lázních Harkány s mnoha nej. 
Snad nejslavnější karneval Evropy 
hned po Benátkách je v Maďarsku       
v historickém Moháči, nejposvát-
nějším místě slavné bitvy, blízko         
u nejoblíbenějších lázní Harkány          
a Villány s nejchutnějším vínem. 
Prodloužený víkend v termálních 
lázních Harkány a dny plné zážitků.

a procedúr,návštěva místního tržiště, 
fakultativně večerní čárda, večeře            
a zábava s hudbou 
5.den: Pécs (Pětikostelí) – UNESCO -  
univerzitní město pod horami Mecsek, 
centrum vzdělanosti, město s džamii paši 
Kasima Gázima, bazilika sv. Patery, 
zdejš í  raně křesťanský hřbi tov                  
s pozoruhodnými hrobkami je na 
seznamu UNESCO, bazilika sv. Patery      
a hrobka, galerie Vasarelyho a muzeum 
keramiky, atmosféra podvečerních ulic, 
možnost večeře v místních stylových 
restauracích a nákupu typických maďar-
ských dobrot a pozdě večer odjezd do ČR 
6. den: Návrat do ČR ráno.

Termín: 08.02. – 13. 02.2013
Cena: 5.590 Kč

Cena zahrnuje:  dopravu, 3x nocleh        
v pensionu, 3x snídani, 1x večeři, 
průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění, 
vstupné a termály (doporučujeme 
50EUR)
Doplatky: 800 Kč -1/1,  280 Kč - 1x 
večeře v hotelu, 480 Kč - 1x večeře a 
zábava s harmonikou, 168 Kč - komplexní 
pojištění

Zájezdy na této straně ve spolupráci    
s partnerskou CK.

KARNEVAL
V BENÁTKÁCH
 
Benátky - pohádkové město na laguně 
s mosty, známé jako město karnevalu, 
město zamilovaných, město plné 
gondol, s muzikanty na náměstí San 
Marco, skvostnými chrámy a paláci, 
slávou benátských dóžat a barvitými 
s l a v n o s t m i .  O s t r o v y  M u r a n o                  
a Burano potěší barvami a roman-
tikou, Torcello připomene počátky 
města, nejslavnější karnevalový 
průvod masek uchvátí každého.

1. den:  odjezd z Prahy v 6 hod. , cesta 
přes zasněžené Alpy a skoro jarní 
krajinou do Lido di Jesolo, ubytování, 
fakult. večeře - doporu-čujeme, v případě 
příznivého počasí je možná individuální 
procházka v Lido di Jesolu či k moři 
2. den: po snídani busem do Punte 
Sabbioni busem a soukromou lodí             
s průvodcem do Benátek, Benátky  
prohlídka historického města, kouzlo 
karnevalových Benátek -  již v sobotu vše 
vrcholí karnevalové veselí a pouliční 
akce,   … večer lodí a busem na ubytování 
3. den:  po snídani cesta busem a fakult. 
lodí na ostrovy Murano (ostrov sklářů), 
Burano , ostrov s rybářským městečkem 
a barevnými  fasádami ,  t radice  
paličkované krajky, dále lodí zpět do 
Benátek ,   dokončení  prohl ídky 
h is t or ickéh io  cent r a ,  účast  na  
vyvrcholení  s lavného karnevalu 
v Benátkách,  průvod masek vrcholí v 
neděli odpoledne, divadelní a hudební 
představení na ulicích a náměstích, 
Canal Grande a paláce, Ponte di Rialto, 
volba nejkrásnější masky…večer odjezd 
lodí a noční přejezd autobusem do ČR 
4. den: Návrat do ČR ráno.

Termín: 08.02. – 11. 02.2013 
Cena: 4.990 Kč

        Cena zahrnuje: dopravu, 2x nocleh  
v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění 
CK.
Cena nezahrnuje: doprava lodí v 

slavnost Busójárás slavnost Busójárás

karneval v Benátkách

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba
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SLEVA 10%
při včasné rezervaci do 15.ledna 2013

Na všechny zájezdy na této straně.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba

V
ík

en
dy

 v
 a

lp
sk

ýc
h 

ná
ro

dn
íc

h 
pa

rc
íc

h 
2

01
3

49

Jezdíme 7 let 

VODOPÁDY 
A SOUTĚSKY 
Hotel *** s bazénem

Výprava za nejkrásnějšími vodopády  
a soutěskami na severu Alp. Divoká 
romantická příroda. Panenské jezero 
Königssee. Hotel s bazénem.

SALCBURSKO  A BAVORSKO. 
SEVERNÍ ČÁST NÁRODNÍHO PARKU 
VYSOKÉ TAURY A NÁRODNÍ PARK 
BERCHTESGADEN

 1.den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin.   
2. den: Národní park Berchtesgaden – 
na výběr má každý klient nepřebernou
krásu přírody:  Jezero Königssee – 
srdce národního parku – 200 m hluboké 
jezero – nejhlubší v Německu s kvalitou 
pitné vody – nejčistější v Německu, 
plavba elektrolodí (jezdí zde od roku 
1908) po 7,7 km dlouhém „fjordu“, do 
kterého spadá několik set metrů vysoký 
vodopád. Světoznámé echo, 120 cm 
dlouhý pstruh, kostelík sv. Bartoloměje, 
ledová kaple,… Severní stěna Watz-
mannu – 2000 m vysoká skalní stěna – 
ráj horolezců na 2. nejvyšší hoře 
Německa (2713 m) – tzv. superstar 
Berchtesgadenského kraje. Kehlstein-
haus „Orlí hnízdo“ – 6,5 km dlouhá 
silnice z roku 1939 na Hitlerovu čajovnu 
– 124 m dlouhý tunel do stěny a 124 m 
luxusním výtahem  na špičkovou 
vyhlídku (1834 m)  Solný důl – 2 x 40 m 
dlouhou skluzavkou, vláčkem, vorem po 
solném jezeře, lanovkou a opět vláčkem 
650 m pod zemí solnou krásou – 
prosvícené ze soli, podzemní kino atd.  
Solné lázně Watzmann Therme se 

2slanou vodou o ploše téměř 1000 m .  
Lanovkou na vrchol Jenner (1874 m) 

 1200 m vysoko nad jezero. Vyhlídka 
Malerwinkel. Výběr je na Vás….
Nocleh v hotelu*** v Loferu s bazénem, 
pár kroků od centra půvabného 
rakouského horského městečka.
3. den: Tento den vstupy v ceně 
zájezdu: Soutěska Vorderkaser-
klamm– půvabným údolím kolem horské 
říčky a podél vodopádu do divoké 

silnicí a luxusním výtahem ve skále na 
vyhl ídkovou chatu  Or l í  hn ízdo.  
Odpoledne solný důl či termální solné 
lázně. Nebo opět individuální program. 
Berchtesgaden nabízí obrovské možnosti 
přírodních i historických atraktivit.
Návrat do půlnoci. 

Termíny:  01. 06. – 02. 06. 2013
28. 09. – 29. 09.2013 

Cena: 2.900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x 
nocleh v hotelu *** včetně snídaně, 
pojištění proti úpadku.
Doplatky: večeře 450 Kč, 1/1 - 300 Kč

Hit minulých let

1. den:  Odjezd z Prahy v 5.30 hodin.        
2. nejdelší rakouská soutěska Dr. 
Vogelasnagklamm ,  nejr ychlejš í  
evropskou lanovkou za lehkou turistikou 
– Wurzeralm. Nocleh v hotelu *** na 
Tauplitzalmu (1.650 m nad mořem).
2.den: 

 – největší alpská náhorní 
plošina s jezery – 6 průzračných 
alpských jezer na dosah krásnými 
procházkami přímo  od hotelu. Pokud 
máte zájem, můžete si dopřát celodenní 
túru na planiny Totes Gebirge. Naopak, 
když preferujete pohodlí, odveze vás 
majitel hotelu turistickým vláčkem až       
k zadním jezerům ( cca 3 EUR ). Nocleh 
opět na Tauplitzalmu.
3.den: Plavba motorovou pramicí za 
vody Traunu po tajemném jezeře 
Töplitzsee (poklady z 2.sv. války na 
dně). Jezera Grundlsee, Kammersee, 
Altausseer See. Mýtnou vyhlídkovou 
silnicí na vrchol  Loser – malé jezírko 
Augstsee, vrcholový kříž, velké skalní 
okno, výhledy na Dachstein a jezerní 

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
KOUTY 
ŠTÝRSKÝCH HOR
3 DNY VOLNA

Skvělý  hotel *** 
ve  výšce  1650  metrů  nad  mořem

Den v alpském ráji – na 
Tauplitzalmu

   TRASA:  A    VŠECHNY ZÁJEZDY

oblast….  Dojezd do Prahy do půlnoci.

Termín: 05.07. –  07.07.2013
 Cena: 3.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu,průvodce, 
nocleh v hotelu*** včetně snídaně, 
pojištění proti úpadku, 2 x mýto.
Doplatky: 2 x večeře v hotelu  900 Kč
Příplatek: 1/1 -  600 Kč

Jezdíme 6let

Botanická zahrada přímo v Alpách – 
tisíce hořců, alpských růží a cca 20 ti 
druhů alpínek v plném květu na 
největší alpské náhorní jezerní 
planině – skvělých průzračných jezer 
je celkem 6. Jsou snadno dostupná 
krásnými  procházkami.

1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin. 
Druhá nejdelší soutěska  v Rakousku Dr. 
Vogelsang Klamm – romantická 
soutěska průchodná po lávkách a galeri- 
ích. Dojezd na Tauplitzalm – ubytování          
v krásném hotelu *** v nadmořské výšce 
1.650 m přímo na Tauplitzalmu.
2 .  d e n :  C e l o d e n n í  p o b y t  n a  
Tauplitzalm - možnosti viz. vedlejší 
zájezd. 

 Dojezd 
do Prahy do půlnoci.

Termín: 22. 06. – 23. 06.2013 
Cena: 2.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x 
nocleh v hotelu*** včetně snídaně, 
pojištění proti úpadku.
Doplatky: večeře 450 Kč, 1/1 - 300 Kč

POHODOVÝ 
VÍKEND
V NP KALKALPEN
V PLNÉM KVĚTU ALPÍNEK

Skvělý hotel *** ve výšce 1650 metrů 
nad mořem

2Na konci června kvete na 1 m  
až 20 různých horských květin.

Tauplitzalm - přírodní ráj jen pár kroků od vašeho hotelu

soutěska Liechtensteinklamm

soutěsky plné kaskád, orchidejová 
stezka. Soutěska Seisenbergklamm – 
přímo z horské obce začíná 600 m dlouhá 
a 50 m hluboká, příjemně dostupná 
soutěska. Odpoledne možnost koupání 
ve 29°C teplé vodě – krytý bazén s kartou 
zdarma. Nebo procházky podél řeky 
Saalach……Nocleh v Loferu.
4. den: Divoká soutěska Liechten-
steinklamm s vysokým vodopádem,  
překrásný vodopád Golling – největší 
v Salcbursku. Krásná tečka na konec – 
vodní hrátky biskupa na zámku 
Hellbrunn. Dojezd do půlnoci.

Termín: 3 
Cena: 3.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2x nocleh 
s bufetovou snídaní v hotelu*** v Loferu 
s bazénem, vstupy 3. dne , průvodce, 
pojištění proti úpadku.
Doplatek: 2x večeře v hotelu  900 Kč 
Příplatek: 1/1 - 600 Kč

  

Jezdíme 12 let 

1. den: Odjezd z Prahy ve 23.45 hodin.   
2. den: Návštěva nejstarší německé 
palírny – enziánky v Berchtesgadenu, 

   plavba lodí po Königsee ke kostelu   
sv. Bartoloměje, event.  procházka 
k Ledové kapli pod nejvyšší stěnou 
Watzmannu,  nebo individuální program. 
Nocleh v Berchtesgadenu.
3. den: Výlet na Kehlsteinhaus – Orlí 
hnízdo – místním busem vyhlídkovou 

23.05. – 26. 05.201

POHODOVÝ 
VÍKEND V 
NÁRODNÍM PARKU 
BERCHTESGADEN

Víkend v nejkrásnějších přírodních 
partiích bavorských Alp.



VELIKONOČNÍ 
POHLEDNICE 
Z PROVENCE

1. den: odjezd z odjezd ve 15 hodin 
z Prahy, transfer přes SRN 
2. den: Orange, bývalé římské město. 
Avignon, svědek papežské slávy 
středověku, most St-Benézet, Rocher des 
Doms, Papežský palác, možnost 
projížďky lodí po Rhôně, výhledy na 
Villeneuve-les-Avignon a na středověký 
most, ubytování 
3. den: Van Goghovo město Arles , 
antická aréna, skvost románské 
architektury klášter St-Trophime, van 
Goghova nemocnice, kavárna a most 
známý z obrazů van Gogha, variantně 
samostatná návštěva antické nekropole 
Les  A lyscamps ,  př í r odní  par k  
Camargue se stády bílých koní                
a plameňáky, ornitologická rezervace – 
pěšmo nebo koňmo, dále poutní město 
Stes-Maries-de-la-Mer s bazilikou 
(hrob „černé“ svaté Sáry) , ochutnávka 
vína, velikonoční výzdoba a všude plno 
květů 
4. den: rybářské městečko Cassis            
a  p ř í r o d n í  p a r k  C a l a n q u e s ,  
středomořské „fjordy“, koupání, turistika 
nebo lodí podél pobřeží, Marseille, starý 
přístav, bazilika St-Victor, chrám Notre-
Dame-de-la-Garde, fakult. výlet na 
ostrov hraběte Monte Crista If nebo 
na Frioulské ostrovy, fakultativně 
večeře v rybí restauraci 
5. den: příjezd do Prahy odpoledne

Termín: 28. 03. – 01. 04.2013 
Cena: 6.690 Kč

Cena zahrnuje: dopravu , 2x hotel 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
průvodce, pojištění CK proti úpadku
Sleva:  240 Kč - na osobu pro 3 osoby ve 
3lůžkovém pokoji 
Doplatky: 1300 Kč – 1/1, 300 Kč - 2x 
snídaně, 550 Kč - 1x večeře, 140 Kč – 
komplexní pojištění 

Zájezd  ve spolupráci    s partnerskou 
CK.

TERMÁLNÍ 
WELLNESS, 
VELIKONOCE 
A SLAVNOST 
UNESCO

odjezd z Prahy v 7 hodin ráno, 1. den: 
přejezd přes Slovensko, zastávka             
v Gödöllö, královský zámek a zahrady , 
ubytování, koupání v hotelu*** v centru 
Egeru, večeře a večerní procházka 
lázeňskou částí města 
2. den: Eger, „barokní perla Maďarska 
“, na 150 chráněných barokních domů, 
náměstí s chrámem (K.I..Dientzenhofer), 
hrad s původním biskupstvím,  termální 
lázně Eger, popř. nové turecké lázně, 
hotel s vlastními termálními lázněmi     
a přístupem do areálu městských 
lázní Eger - celodenní pohoda, masáže     
a turecké lázně a wellness za příplatek, 
večeře, ochutnávka vína a atmosféra “ 
údolí krásných paní” s vinnými sklepy      
v Egeru 
3. den: termální lázně Egerszalók 
moderní areál původně přírodních lázní 
„maďarské Pamukkale“, návrat na 
ubytování, večeře 
4. den: Velikonoce v Hollókö, palócký 
festival, vesnice UNESCO s tradiční 
architekturou, lidové kroje a velikonoční 
zvyklosti, odpoledne odjezd, cesta přes 
Budapešť, návrat do Prahy do půlnoci

Termín: 29.03. –  01.04.2013
 Cena: 6.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu,  3x hotel*** s 
vlastními lázněmi a přístupem do 
městských lázní, 3x polopenzi (švédské 
stoly), průvodce, ochutnávka vína v 
Egeru, pojištění CK proti úpadku

Doplatky: 112 Kč -  komplexní pojištění, 
1 300 Kč - 1/1

Zájezd  ve spolupráci    s partnerskou 
CK.

FLORENCIE,  
KOLÉBKA 
RENESANCE

1. den:  odjezd v 17 hodin z Prahy .
2. den: Florencie (UNESCO) -   
t o s k á n s k á  m e t r o p o l e  a  m ě s t o  
Michelangela a rodu Medicejských, 
prohlídka s místním průvodcem,  
ubytování v příjemném lázeňském 
městečku Montecatini Terme. 
3 .  d e n :  k l e n o t y  To s k á n s k a :  
středověké San Gimignano (UNESCO) 
s věžemi z 12.-13. století, náměstí Piazza 
della Cisterna se starobylými paláci          
s věžemi, katedrála, … PISA (UNESCO), 
Camposanto, dóm, baptistérium, 
světoznámá šikmá věž, středověká 
Lucca, rodiště Pucciniho, centrum města 
na místě římského fóra, pozoruhodné 
náměstí Piazza Anfiteatro s domy 
postavenými na základech římského 
amfiteátru,  vyhlídka z Torre Guinigi, 
návrat na ubytování 
4. den: celodenní Florencie, Ponte 
Vecchio s krámly zlatníků, možnost 
návštěvy galerie Uffizi (doporučujeme 
rezervaci) nebo Accademie, tržnice        
a atmosféra uliček, možnost večeře, 
noční přejezd 
5. den: návrat v ranních hodinách. 

Termín: 28. 03. – 01. 04.2013 
Cena: 6.990 Kč

Cena zahrnuje: dopravu,  2x hotel (2lůž. 
pokoje s příslušenstvím) se snídaní, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku
Doplatky:  1200 Kč – 1/1, 400 Kč - 1x 
večeře, 450 Kč - galerie Uffizi - nutno 
rezervovat předem, 140 Kč -  komplexní 
pojištění 

Zájezd  ve spolupráci    s partnerskou 
CK.

VELIKONOČNÍ 
BUDAPEŠŤ A 
TERMÁLNÍ LÁZNĚ

1.den:  odjezd z Prahy před půlnocí 
2. den: Budapešť , historická část Pešť, 
tržnice – ráj gastronomických suvenýrů, 
slavnostní atmosféra velikonočních trhů 
na Váci útca, veselice na Vöröstarty tér, 
slavná Gerbeaud cukrárna, fakult. koupel 
v lázních Széchényi, Városliget a náměstí 
Hrdinů, variantně ZOO, Vidámpark nebo 
Galerie krásných umění, ubytování          
a večeře 
3. den: Budapešť , římské město 
Aquincum exteriéry, historická část 
Budín: okružní jízda městem, hradní 
čtvrť, Rybářská bašta, Matyášův chrám, 
palác, koupání v luxusních termálních 
lázních hotelu Gellért či individuálně         
v jiných lázních nebo dle výběru galerie     
a muzea,  večeře v hradní restauraci, 
vyhlídka z vrchu Gellért na osvětlenou 
Budapešť 
4. den: celodenní pobyt ve skanzenu        
v Szentendre, velikonoční veselice. 
památky a zvyky srbské kultury           
a umělecké městečko, největší 
muzeum pod širým nebem, 5 typických 
vesnic z celého Maďarska, odpoledne 
odjezd Dunajským ohybem kolem 
Visegradu,  zastávka v Ostřihomi, 
návrat do půlnoci.

Termín: 29.03. –  01.04.2013
 Cena: 4.890 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2x hotel*** , 
2x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku
Doplatky: 800 Kč – 1/1, 112 Kč - 
komplexní pojištění 
Ubytování: 
2x hotel*** na severním okraji 
Budapešti u Aquinca v blízkosti Dunaje , 
2lůžkové pokoj s příslušenstvím (sprcha, 
WC) na pokoji 

Zájezd  ve spolupráci    s partnerskou 
CK.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Radek Kredba
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děvčata z HOLLÓKŐ 

Egerszalók - maďarské Pammukkale

Víte, že 
o velikonocích v Szentendre uvidíte 
i chorvatské kroje, které udržuje 
zdejší chorvatská menšina?
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eODJEZDOVÁ MÍSTA - KROMĚ PRAHY NABÍZÍME VELKÉ MNOŽSTVÍ 

ODJEZDOVÝCH MÍST: 
Před Prahou VŽDY můžete nastoupit v těchto místech: 

Před Prahou můžete ve vybraných termínech nastoupit i v těchto městech:

Za Prahou:
Trasa A

A1

A2

Trasa B

Trasa C

Trasa D
Trasa E: 
Trasa F:

Trasa G: 
Trasa H:
Trasa I:
Trasa J: 
Trasa K: 

ODJEZDOVÁ MÍSTA V PRAZE:

MÍSTA V BUSECH

přihlašujte se 
prosím včas. Není možné toto pravidlo měnit.

PLATBA ZÁJEZDU:
U našich prodejců či bankovním převodem na náš účet číslo   
951639504/0600, vedený u GE MONEY BANK . 

UBYTOVÁNÍ:
U všech zájezdů garantujeme pokoje 

s příslušenstvím. kategorie **** 
nebo *** superiore. PERMON EXCLUSIVE

ale vždy nejdříve  v 15 hodin !!! 
Nežádejte nás prosím o to - opravdu to není 

možné.

ODJEZDOVÉ POKYNY:

Nevolejte, prosím, zbytečně dříve. Není možné vydání pokynů urychlit.

Trutnov 
Jaroměř Hradec Králové 
Pardubice po dohodě Chlumec n.C. - Poděbrady

Liberec - Jablonec - Turnov - Mladá Boleslav na všechny zájezdy s odjezdy 1.12.   
a 8.12.  

(nádraží ČD) – 
 (autobusová zastávka Na Špici) – (nádraží ČD) – 

 (nádraží ČD) –  (nádraží ČD) 

Samozřejmostí je nedělní návrat zpět do těchto měst. 

 (hraniční přechod Dolní Dvořiště):  Praha - obvykle dvě trasy (když jede víc 
busů) nebo ta, kde je první prodej (když jede jen jeden bus):

 – Benešov (hotel Benica) – Tábor (nádraží ČD) – České Budějovice (čerpací stanice 
Esso s Mc´Donalds) – po dohodě Kaplice či Dvořiště

 – Dobříš (Lidl) – Příbram (Jiráskovy sady) - Písek (nádraží ČD) - České Budějovice 
(čerpací stanice Esso s Mc´Donalds) - po dohodě Kaplice či Dvořiště

 (hraniční přechod Rozvadov): Praha - Beroun (čerpací stanice u dálnice) – 
po dohodě Rokycany – Plzeň (nákupní centrum )

 (hraniční přechod Hatě): Praha - čerpací stanice na D1 Střechov – Jihlava – 
Znojmo

 (Mariazell): Praha - tam Benešov-Tábor-Třeboň, zpět Hatě, Znojmo
(Pasov): Praha - Dobříš-Příbram-Písek-Strakonice-Strážný
 (hraniční přechod Petrovice, Berlín, Harz, Drážďany): Praha - Lovosice-

Ústí n/L, lze dohodnout i Děčín, zájezdy do Drážďan zpět přes Hřensko
(Graz): Praha - tam jako trasa C, zpět jako trasa A
 Praha - tam jako A, zpět jako E

 zájezd Vídeň a Mariazell: Praha - tam jako D zpět jako C
Praha - Brno - dále buď Mikulov či Bratislava
tam Rozvadov, zpět Strážný

Mimo tento rozpis – pro 10 a více osob v daný odjezdový den (klienti mohou být 
z různých zájezdů – v Praze přestup) zajedeme zdarma do řady měst (Kladno, Kolín, 
Nymburk, Jičín, Turnov, Jablonec, Liberec, Rakovník,….).

Všechny sobotní ranní odjezdy adventních zájezdů: parkoviště na střeše haly 
Hlavního nádraží – proti historické budově – u Magistrály směr Brno, 2. místo vždy  
Budějovická
Všechny páteční večerní odjezdy adventních zájezdů: ulice Na Florenci                    
a  Budějovická
Ostatní odjezdy: ulice Na Florenci  a  Budějovická

Klienti jsou zcela striktně usazováni od předu směrem dozadu podle dat doručení 
cestovních smluv do naší CK (datum, kdy nám prodejce doručí CS). Kdo se přihlásí 
dříve, sedí více vpředu (nechce-li si vybrat jiné místo kdekoliv v buse). Pokud chcete 
sedět v přední části busu, či to potřebujete ze zdravotních důvodů, 

Platba na tento účet pouze              
s přiděleným variabilním symbolem. Záloha 50% při uzavření CS. Doplatek 
nejpozději měsíc před odjezdem.

I letos klademe velký důraz na kvalitu bydlení. 
  Ve většině zájezdů letos nabízíme ubytování 

Tyto zájezdy  jsou letos označeny: „ “. 
Ostatní hotely mají rovněž velmi dobrý standard ***.  V řadě případů budete letos 
ubytováni již odpoledne - U poznávacích zájezdů nelze 
sdělovat jména a adresy hotelů. 

 Jiné CK vám ani nesdělí kategorii hotelu, natož jeho jméno či adresu. CK si 
vyhrazuje právo změnit hotel při zachování kategorie i kvality služeb.

Podrobné odjezdové pokyny obdržíte od CK a CA, u kterých jste zájezd koupili, 
nejpozději vždy v úterý daného odjezdového týdne – do pokynů pro vás zahrnujeme 
všechny aktuality a žhavé novinky nasbírané z předchozího víkendu. 

Pro zájezdy ve spolupráci platí všeobecné podmínky daných CK.

ORIENTAČNÍ PŘEHLED VSTUPŮ V NAŠICH ZÁJEZDECH (V EUR):
Pokud není uvedeno jinak, nejsou vstupy zahrnuty v ceně zájezdu. 

PÁR SLOV NA ZÁVĚR

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VČETNĚ STORNO PODMÍNEK

VEČEŘE V NAŠICH ZÁJEZDECH:

Podrobná výše 
vstupů je vždy uvedena v pokynech. Pokud pojedete na zájezd s více vstupy – 
doporučujeme kapesné 20 – 30 EUR. U většiny zájezdů vystačíte ale s méně, na 
zájezdy do měst nemusíte mít na vstupy žádná EUR (pokud  před interiéry dáte 
přednost trhům a procházkám po exteriérech památek). Orientační přehled cenové 
hladiny: 
AQUAPARKY A TERMÁLNÍ AREÁLY: od cca 8 EUR (celodenní Bad Füssing) do 26 
EUR (což je nejdražší vstup – celodenní Tropické ostrovy). Obvykle mezi 10 a 20 EUR 
podle délky pobytu. BETLÉMY: Obvykle zdarma či drobný vstup 1 – 3 EUR. Dráha 
světem Vánoc – Štýr 5 EUR (2,50 EUR – děti). Kláštery (interiéry) 5 – 8 EUR. 
klášterní kostel obvykle zdarma. LODĚ od cca 5,50 EUR Wolfgangsee po cca 11,50 
EUR (Königssee), Například loď na oba ostrovy v Chiemsee 7,50 EUR, Muzea 3 – 6 
EUR, Projížďky kočárem 5 – 10 EUR. Solný důl Berchtesgaden – zcela nová 
expozice 14 EUR. Swarovski – zcela nová expozice 9,50 EUR. ZÁMKY od cca          
3 EUR (saské zámky) po 9 EUR (Neuschwanstein, Schönbrunn, Hofburg). Například 
Herrenchiemsee 7 EUR (3 různé vstupy za jednu cenu). Adventní trhy v zámcích jsou 
obvykle zpoplatněny – vstup 3 – 5 EUR. Vstup na velké krampuslaufy 3 – 5 EUR. 
Svařená vína, punče, klobásy a další pochutiny na adventních  trzích 3 – 7 EUR.
V cenách našich zájezdů je obsažena česká DPH, německá obratová daň a rakouská 
obratová daň. IČ: 45256691

toto pojištění již nemáte uzavřené. Zájezdy uvedené „ve spolupráci” jsou pojištěny 
proti úpadku CK u pojišťoven daných cestovních kanceláří. Našimi letošními partnery 
jsou CK Geops a CK Datour.

Stát se může cokoliv – počasí letos i v minulých letech tropí alotria a nedodržuje 
základní pravidla 4 ročních období. Čerti jsou nedisciplinovaní a mohou vyjít do 
průvodu opožděně. Ve Vídni může být dopravní stupeň 5, někdo z klientů zabloudí a bus 
bude chvíli čekat, v termálech bude mít voda jen 32°C a ne 34°C, bude sněžit moc          
a nebo vůbec. Bude zataženo a nebo jak na jaře. Na pokoji nebude svítit lampička. 
Zachovejte klidnou hlavu a nám přízeň. Průvodci vám pomohou, stejně tak recepce 
hotelu. Věřte, že děláme téměř 20 let vše pro vaši spokojenost, ale stát se vždy něco 
může. Zachovejte nám, prosím, přízeň – nám v kanceláři, našim průvodcům i řidičům. 
Než nám budete nadávat, že nesdělujeme jména hotelů, prolistujte jiné katalogy, kde 
se nedozvíte vůbec nic. Porovnejte. Nechtějte pokyny dřív, než je nutné je rozeslat. 
Čerpáme do nich aktuality víkend od víkendu a i vy sami do poslední chvíle měníte 
místa odjezdu atd. Pokud chcete sedět v přední části busu, kupujte si zájezdy včas. 
Žádné lasty od nás nečekejte. Ceny máme velmi slušné vzhledem k nabízené kvalitě      
a nepotřebujeme si získávat klienty slevami s pochybnou kvalitou. CK si vyhrazuje 
právo měnit časový harmonogram programů, jakož i event. vyměnit některou 
součást programu.  Zájezdy připravujeme s maximální pečlivost a s maximální 
znalostí, ale všechny detaily v průběhu léta, kdy katalog vzniká, nedokážeme ovlivnit. 
Například se může změnit letový řád. Děkujeme proto za pochopení.

naleznete na zadní straně propisovací CS, v případě elektronické přihlášky je naleznete 
na  Podpisem smlouvy či jejím zasláním v elektronické podobě 
závazně souhlasíte s našimi Všeobecnými podmínkami.
Naše zájezdy zakoupíte v síti cca 200 autorizovaných prodejců.

Pokud není v ceně, pak je uveden doplatek – obvykle menu – 3 chody (polévka, hlavní 
jídlo, moučník). Pokud je více chodů či bufetová večeře – je to vždy uvedeno v rubrice 
„cena zahrnuje – doplatek“. Nápoje nejsou v ceně. Obvykle je prostřeno pro přesný 
počet osob, proto není možné, aby se společného stolování účastnili ti, kteří ji nemají 
objednanou. Samozřejmě mohou využít a la carte služeb restaurace. Děkujeme za 
pochopení.
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POJIŠTĚNÍ:
Všechny zájezdy jsou pojištěny proti úpadku CK                     
u pojišťovny UNIQA. Pojištění léčebných výloh                    
a související pojištění (storno atd.) nenabízíme, protože 
ho řada klientů má v hypotékách, platebních kartách atd.       
I přes dohody v rámci EU doporučujeme se dopojistit, pokud

http://www.ckpermon.com
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